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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Konstituering af formand i sommeren 2020
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2020-02130

Resume
Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie i
sommeren 2020.

Indstilling
Direktør Lauge Clemmensen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at Kuno F. Danielsen konstitueres som formand i ugerne 28, 29 og 30, da Hans Okholm
holder ferie i denne periode.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formand Hans Okholm holder ferie i ugerne 28, 29 og 30.
I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt § 21 vil et udvalgsmedlem, der på grund
af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst to
uger, i funktionsperioden modtage vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt
for den pågældende periode.
Det følger heraf, at hver konstituering eller funktionsperiode skal udgøre en uafbrudt periode
på mindst to uger for at berettige til funktionsvederlag. Kortere perioder kan således ikke
lægges sammen.
Bestemmelsen gælder for stående udvalg og Børn og unge-udvalget.
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3 (Offentlig) Dialogmøde med Foreningen Skøn på
Silkeborg
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2019-05575

Resume
Dialogmøde med Foreningen Skøn på Silkeborg.
Deltagere fra foreningen:
Anette Lemche (næstformand i Skøn på Silkeborg) og Steen Konradsen (kasserer i foreningen
Skøn på Silkeborg).

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


at dialogen afholdes.

Beslutning
Afholdt.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsorden for dialogmødet:
1. Velkomst og præsentation v. Hans Okholm
2. Foreningen Skøn på Silkeborg orienterer om foreningen, dens formål og præsenterer
aktuelle sager og holdninger, som de ønsker at drøfte med udvalget.
3. Evt.
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4 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik for
Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2019-02700

Resume
Byrådet skal godkende, at forslag til Arkitekturpolitik godkendes med henblik på offentlig
fremlæggelse i 8 uger som en del af forslag til Kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg
Kommune.
Formålet med Arkitekturpolitikken er gennem dialog med borgere og professionelle at udvikle
og sikre kvaliteten af det byggede miljø i Silkeborg Kommune.
Arkitekturpolitikken skal dels inspirere til nytænkende arkitektoniske løsninger og dels sikre at
ny arkitektur forholder sig til omgivelserne og stedets identitet. Det gælder i udviklingen af
byområder, nye bygninger og når byens pladser og gader indrettes.
Arkitekturpolitikken skal forankres hos byrådet, lokalråd, borgere, professionelle
samarbejdspartnere og interesseorganisationer, således at der sikres størst muligt ejerskab og
fælles afsæt.
Arkitekturpolitikken er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger
sammen med forslag til Kommuneplan 2020-2032.

Beslutning
Anbefales godkendt dog foretages korrektur og layout rettelser inden behandling i byrådet.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Byrådet godkendte 27. maj 2019 Kommissorium for Kommuneplan 2020-2032. Heri er det
beskrevet, at ”’Byrådets beslutning om udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Silkeborg
Kommune vil indgå i processen for kommuneplanarbejdet”.
På den baggrund har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet ”Arkitekturpolitik for Silkeborg
Kommune”.
Arkitekturpolitikken har til formål at sætte fokus på arkitekturen som et værdiskabende
element, når vi udvikler fremtidens byer, byrum og bygninger i Silkeborg Kommune.
I Arkitekturpolitikken sættes der fokus på fællesskaber, vores fantastiske naturrigdom,
bæredygtig udvikling og den eksisterende bygnings- og kulturarv, som grundlag for vores
fælles forståelse for arkitekturens muligheder og stedets identitet.
Arkitekturpolitikken er både et værdigrundlag, et dialogværktøj og en retningsgiver for
fremtidens arkitektur i Silkeborg Kommune.
Arkitekturpolitikken er inddelt i tre dele:
1. Vision
2. Målsætninger for arkitekturen
3. Det videre samarbejde
I første del beskrives Arkitekturpolitikkens vision og værdier for Silkeborg Kommune. Inden for
fire fokusområder stilles der skarpt på arkitekturens rolle og potentialer.
Desuden gives konkrete eksempler på bygninger og områder til inspiration. Denne del udgør
værdigrundlaget for fremtidens arkitektur.
De fire fokusområder samt underafsnit:

Anden del præsenterer seks konkrete målsætninger for arkitekturen. De seks målsætninger
skal være synlige i arkitekturen fremover. Målsætningerne er samtidig et værktøj til dialog
mellem kommunen, bygherrer, rådgivere og borgere.
Seks målsætninger for arkitekturen:

Side 8

Tredje del af beskriver hvordan Silkeborg Kommune anvender Arkitekturpolitikken og
samarbejder om ny arkitektur. Derudover præsenteres en række tiltag som skal styrke
samarbejdet om arkitekturen i Silkeborg Kommune.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler bl.a., at der arbejdes videre med følgende tiltag:








Øget borgerinddragelse, med fokus på at møde borgere og interessenter på stedet for
projektet.
Bygningspræmiering hvert andet år.
Brug af kunst i det offentlige rum, i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes
Kunststrategi.
Arbejde for, at der bliver udarbejdet et revideret Kommuneatlas med registrering af
bevaringsværdier og kulturmiljøer i hele kommunen, herunder de forhenværende
Kjellerup, Gjern og Them kommuner, der har en karakteristisk bygnings- og
byudviklingshistorie.
Øget fokus på bæredygtighed i projekter, bl.a. ved fortsat brug af Silkeborg Kommunes
Bæredygtighedsværktøj.
Arbejde for, at der, i samarbejde med blandt andre Arkitektforeningen, afholdes
konkurrencer i forbindelse med ideudvikling ved større byggerier, anlæg og byudviklingsprojekter, således at Silkeborg Kommune er med i forreste række, når det
gælder udvikling af fremtidens innovative arkitektur.

Borgerinddragelse
Som startskud til arbejdet med Arkitekturpolitikken er der blevet afholdt en række
dialogmøder med lokalråd, foreninger, virksomheder og borgere og der har været en postkortkampagne, hvor alle har haft mulighed for at komme med input og ideer til
Arkitekturpolitikken. Den tidlige inddragelse har givet mere end 450 tilkendegivelser med ideer
og ønsker til temaer og indhold. Det er i høj grad på baggrund af de mange inspirerende
indspark, at Arkitekturpolitikken er blevet til.
Arkitekturpolitikken er i offentlig høring sammen med Kommuneplan 2020-2032. I forbindelse
med offentlighedsfasen er der planlagt borgermøde om Arkitekturpolitikken 2. september
2020.

Bilag
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1 (Arkitekturpolitik - Forslag juni 2020 - 8483637)
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5 (Offentlig) Godkendelse af forslag til strukturplan for
Eriksborg etape 1
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2019-03781

Resume
Byrådet skal godkende forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1 med henblik på offentlig
høring i 8 uger parallelt med forslag til Kommuneplan 2020-2032.
Strukturplanen fastlægger de overordnede strukturer for Eriksborg og sammenfatter således
landskabsstrategi, infrastrukturplan og vandhåndteringsplan. I tillæg indeholder strukturplanen
en opdeling af Eriksborg i en række delområder, hvor der fastlægges bebyggelsestyper,
tæthed og maksimal bygningshøjde til brug for kommende kommuneplanrammer. Fokus er at
sikre stor variation og mangfoldighed i boligbebyggelsen på flere skalatrin: For bydelen samlet
set, for de enkelte delområder og på gadeniveau. Strukturplanen beskriver tillige, hvordan der
også arbejdes med fællesskaber i Eriksborg på flere forskellige skalatrin.
Strukturplanen indeholder desuden arealreservation til det kommende bydelscenter.

Indstilling
Styregruppen indstiller til byrådet,




at forslag til strukturplan for Eriksborg Etape 1 godkendes og fremlægges i offentlig
høring i 8 uger parallelt med forslag til Kommuneplan 2020-2032
at forslag til strukturplan for Eriksborg Etape 1 indarbejdes i forslag til Kommuneplan
2020-2032,
at de i sagsfremstillingen anvendte stednavne lægges til grund for den videre
planlægning og efterfølgende godkendelse i Stednavneudvalget.

Beslutning
Anbefales godkendt med enkelte korrektur og layoutmæssige ændringer, og at
kommuneplanramme 13-B-34 tilpasses afgrænsning af Gødvadfredningen.
Ej til stede
Lars Faarup

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Strukturplan for Eriksborg Etape 1
Eriksborg er en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe. På sigt rummer Eriksborg ca. 3.800 nye
boliger, et erhvervsområde samt et bydelscenter med plads til skole, daginstitution,
plejecenter, indkøb, fritidsfaciliteter mv. Det tager lang tid at udvikle en ny bydel, og derfor er
Eriksborg opdelt i etaper. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en strukturplan for etape
1, der rummer ca. 1.200 boliger, erhvervsområdet og bydelscenteret.

Figur 1 Strukturplanen beskriver den overordnede landskabsstruktur, herunder de fire store
naturområder: Djævlemosen, Hundredemeterskoven, Gødvaddalen og Grauballemandens findested.
Herudover beskrives delområder for ny bebyggelse.

Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 fastlægger bydelens overordnede strukturer: Landskab
og grønne områder, håndtering af regnvand, nye veje og ny bebyggelse. Eriksborg bygges op
omkring en sammenhængende grøn struktur, der tilfører bydelen nye grønne områder og
skaber forbindelser mellem:
-

Gudenådalen og ny skovrejsning ved Grauballe kaldet Ny Nørreskov – via
Djævlemosen.
Nebel Bæk og kommende byudvikling mod vest – via Hundredemeterskoven
Resendal med Gødvad Kirke og Nebel Bæk – via Gødvaddalen
Grauballemandens findested og den øvrige grønne og blå struktur.

Der er et stort ønske om, at landskabet udvikles parallelt med, at der bygges by. Derfor
arbejdes der med en landskabelig byggemodning, som giver landskabet mulighed for at træde
i karakter, før og mens byen bygges.
Rammer for bebyggelsen i Eriksborg
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Strukturplanen opdeler de ca. 160 ha i etape 1 i en række delområder. For hvert delområde
fastlægges maks. bebyggelsestæthed og etagehøjde. Generelt for Eriksborg fastlægges en
maks. etagehøjde på 3 etager. Der er mulighed for at gå op til 4 etager med tagterrasse på
udvalgte steder, hvis det gøres med arkitektonisk omtanke, øje for fællesskabet og uden at
øge den samlede bebyggelsestæthed for de enkelte delområder. Byggeri skal trappe ned i
højde mod Gudenådalen.

Figur 2 Boligområderne Eriksborg og Bakkeborg samt Eriksborg Erhvervspark og kommende
bydelscenter. Desuden ses Djævlemosen og Hundremeterskoven, mens Grauballemandens findested er
lige uden for kortudsnittet mod øst.

Side 13

Figur 3 Boligområdet Resen og Gødvaddalen.

Eriksborg skal være en bydel med stort fokus på fællesskaber. Derfor indeholder
strukturplanen en række principper for, hvordan forskellige fællesskaber kan understøttes for
bydelen samlet set, for det enkelte delområde og for den enkelte bebyggelse.
Bydelscenteret – centrum for byliv
Bydelscenteret ligger i den nordlige del af etape 1 og vil efter udbygningen af etape 2 komme
til at ligge helt centralt sammen med Djævlemosen i et grønt, fælles hjerte. Bydelscenteret
skal danne ramme om indkøb, skole, daginstitution, fritidsfaciliter mv. Bydelscenteret
udlægges som en campusstruktur med offentlige funktioner, bymæssig fortætning og grønne
by-kvaliteter.
Bydelscenteret forbindes med Grauballe i nord og med Silkeborg i syd via supercykelstien, der
passerer igennem områdets østlige del. Supercykelstien er den bærende akse i stistrukturen.
Det øvrige stinet er bindeled mellem supercykelstien, rekreative områder, boligområder og
erhvervsområdet.
Den interne organisering af bydelscenterets funktio¬ner er vigtig for at opnå størst mulig
synergieffekt i det, der er fælles for hele Eriksborg. Den endelige indretning af bydelscenteret
kvalificeres i den videre planlægning for Eriksborg i dialog med borgere, foreninger,
detailhandel mv.
Baggrund
Strukturplanen bygger ovenpå tidligere politiske beslutninger:
-

Udviklingsplan for Eriksborg (december 2018)
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-

Planstrategi 2040 (april 2019)
De bærende principper: Landskabelig byggemodning og Eriksborg Charteret (april
2020)
Landskabsstrategi, vandhåndteringsplan og infrastrukturplan (maj 2020)

Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2020-2032 som
rammer og retningslinjer for landskab, vandhåndtering og veje og som nye
kommuneplanrammer. Byrådets beslutning omkring strukturplanen vil således influere på den
samlede beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032..
Nye stednavne
I strukturplanen introduceres en række nye stednavne:
-

De store rekreative områder Djævlemosen, Hundredemeter skoven, Gødvaddalen og
Grauballemandens findested
Skovrejsningsområdet vest for Grauballe kaldet Ny Nørreskov
Boligområderne Bakkeborg, Eriksborg og Resen – og i senere etaper Nebel,
Margrethelyst og Dalsgaarde
Erhvervsområdet Eriksborg Erhvervspark
Forlængelsen af Høje Kejlstrupvej, tidligere benævnt Ny Randersvej

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at de anvendte stednavne godkendes og lægges til grund
for den videre planlægning samt søges godkendt hos Stednavneudvalget.
Sagens parter
Parallelt med udvikling af strukturplanen for Etape 1 har Teknik- og Miljøafdelingen været i
dialog med en række områdets lodsejere og interessenter, herunder særligt:
-

Peter og Gitte Thomsen (primær lodsejer af området Eriksborg) med LABAN som
tilknyttet rådgiver
Inger og Hans Pedersen (primær lodsejer af bydelscenteret og Djævlemosen)
Birch Ejendomme (forventet kommende udvikler af området Resen) med Årstiderne
Arkitekter som tilknyttet rådgiver
Ib Laursen og Lone Skov (lodsejer bydelscenteret, berørt af Høje Kejlstrupvejs
forlængelse)
Poul Erik Jensen og Margit Bundgaard (lodsejer bydelscenter, berørt af Høje
Kejlstrupvejs forlængelse)
Mia Lorentzen og Christian Hingelberg (lodsejer Djævlemosen og etape 2)
Peter Guiltoft Hansen (lodsejer Resen)

Supplerende materiale
Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 er vedlagt som bilag. I tillæg kan landskabsstrategi,
vandhåndteringsplan, infrastrukturplan og baggrundsanalyse findes på www.eriksborg.com.

Borgerinddragelse
Der udarbejdes en særskilt kommunikationsplan for Eriksborg, som bl.a. beskriver den
foreslåede borgerinddragelse, herunder:




Løbende møder med berørte lodsejere inden for Etape 1
Inspirationskonference om Eriksborg for byrådet og udvalgte eksterne interessenter,
afholdt 29. januar 2020
Ekstern workshop om bydelscenteret for udvalgte interessenter, herunder bl.a.
lodsejere, lokale foreninger, dagligvarebutikker, skolebestyrelser fra Gødvad og
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Grauballe, lokalrådene fra Gødvad og Grauballe samt mulige tilflyttere identificeret via
Silkeborg kalder. Dato endnu ikke fastlagt, men forventes i høringsperioden.
I tillæg afholdes en intern workshop på tværs af kommunens afdelinger om samme
emne.
Offentlig høring af forslag til strukturplan for etape 1 i 8 uger, parallelt med forslag til
Kommuneplan 2020-2032.
Borgermøder ifm. Kommuneplan 2020-2032, herunder temaborgermøde om Eriksborg,
Søfronten og Arkitekturpolitikken 2. september 2020.

Herudover arbejdes med en såkaldt Etape 0, der skal komme med bud på, hvordan der kan
skabes fællesskaber og byliv i Eriksborg, før og mens bydelen bygges.

Økonomi
Anmodning om supplerende midler til fortsat projektudvikling af Eriksborg fremlægges byrådet
i særskilt sag på byrådsmødet 22. juni 2020.

Bilag
1 (20 06 02 Strukturplan Eriksborg Etape 1_pol beh - 8496630)
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6 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Kommuneplan
2020-2032
Sagsbehandler: DR13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Forslag til Kommuneplan 2020-2032 skal godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger i
perioden uge 34-41 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslaget godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden uge 34-41 2020.

Beslutning
Anbefales godkendt dog med den rettelse, at Kommuneplanramme 13-B-34 tilpasses
afgrænsning af Gødvadfredningen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med den øvrige administration udarbejdet forslag
til Kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg Kommune. Forslaget er udarbejdet med afsæt i
planlovens § 11, stk. 1, og byrådet har besluttet fuld revision af kommuneplanen.
Fuld revision blev besluttet 29. april 2019 i forbindelse med vedtagelse af Planstrategi 2040
samt 27. maj 2019 i forbindelse med godkendelse af
Kommissorium for Kommuneplan 2020-2032.
Den overordnede vision og mål fra Udviklingsstrategi 2018-2030 samt de otte fokusområder
fra Planstrategi 2040 har udover de lovmæssige krav været retningsgivende for
revisionsprocessen. Læs Udviklingsstrategi 2018-2030. Læs Planstrategi 2040.
Kommuneplanen er udarbejdet som en digital plan i form af en hjemmeside. Hjemmesiden er
blevet forbedret. Forslag til Kommuneplan 2020-2032 er gjort mere intuitiv at navigere rundt i
end gældende Kommuneplan 2017-2028. Se forslag til Kommuneplan 2020-2032.
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Indkomne ansøgninger og ideer
Arbejdet med kommuneplanen tager udgangspunkt i krav, ønsker og forslag fra mange sider.
Der er både statslige interesser, byrådets ambitioner samt indkomne ansøgninger og idéer til
kommuneplanen fra bl.a. borgere.
Ikke alle ønsker er imødekommet, men Teknik- og Miljøafdelingen har forholdt sig til alle
indkomne forespørgsler. Af bilag I fremgår ikke imødekomne ønsker fordelt på planområder.
Forespørgsler, som ikke er direkte relateret til kommuneplanen, men som f.eks. relaterer sig
til sektorplanlægning, trafiksikkerhed mv. videresendes til relevante afdelinger i kommunen.
Kommuneplanen er desuden tilrettet som følge af beslutninger og projekter, der er gennemført
siden seneste revision i 2017. Der henvises her på vedtagne kommuneplantillæg.
Kommunikation om kommuneplanrevisionen sker via kommunens digitale platforme.
Herudover har der tidligt i processen været dialog med lokalråd og ungebyrådet. Der har
ligeledes været løbende dialog med borgere og interesseorganisationer, når disse har haft
rettet henvendelse til kommunen.
Planforslaget er herudover justeret på baggrund af den løbende dialog med Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget samt de politiske tilbagemeldinger i forbindelse med
byrådsseminaret 9. marts 2020.
Anden planlægning
Indhold i forslag til Kommuneplan 2020-2032 er så vidt muligt koordineret med kommunens
øvrige sektorplanlægning.
Herudover indgår forholdet til nabokommunerne som en del af planlægningen.
Eksisterende planlægning som afløses
Forslag til Kommuneplan 2020-2032 vil ved endelig vedtagelse afløse den gældende
Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune. Begge planer kan ved forslagets
offentliggørelse ses på følgende hjemmesider. Læs Kommuneplan 2017-2028. Læs forslag til
Kommuneplan 2020-2032.
Overblik over væsentlige ændringer
Bilag I er et overblik over væsentlige ændringer i forslag til Kommuneplan 2020-2032.
ændringerne er struktureret omkring de otte fokusområder fra Planstrategi 2040 og
planområder. Denne struktur har til formål at tydeliggøre en kobling til planstrategien samt
tydeliggøre ændringer i arealudlæg.
Bilaget omfatter ligeledes input fra lokalråd og ungebyrådet samt ikke imødekommet ønsker.
Sidst i bilaget er væsentlige miljøpåvirkninger, som kan indebære politisk stillingtagen efter
den offentlige høring, oplistet.
Planlægning for oversvømmelsesrisiko
På baggrund af Planlovens § 11b stk. 14 skal der indarbejdes bestemmelser om
afværgeforanstaltninger i forbindelse med oversvømmelsesrisiko i berørte
kommuneplanrammer. Af planforslaget fremgår en retningslinje for håndtering af
oversvømmelsesrisiko, retningslinje 11.5. Indholdet heraf overføres til bestemmelserne i
berørte kommuneplanrammer. Dette arbejde færdiggøres inden offentliggørelse af
planforslaget.
Miljøvurdering
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Klima- og Miljøudvalget har 3. juni 2020 godkendt forslag til miljørapportens indhold samt
vedtaget at sende miljørapporten i offentlig høring sammen med kommuneplanforslaget. Læs
miljøvurderingen.
Korrektur og forbedringer
I løbet af juni 2020 og frem mod offentliggørelse af planforslaget vil der ske mindre
redaktionelle ændringer af planforslaget, f.eks. indsættelse af fotos og kort, rettelse af
stavefejl samt forbedring af navigation og funktioner på hjemmesiden bl.a. gennem
indsættelse af yderligere links.
Der vil ikke blive ændret i det indholdsmæssige.
Offentlig høring af planen
På baggrund af byrådets behandling af forslag til Kommuneplan 2020-2032 sendes
planforslaget i 8 ugers offentlig høring fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020.

Borgerinddragelse
Kommunikation om offentlig høring af planforslaget vil ske via kommunens digitale platforme,
med annoncer i Midtjyllands Avis og i vitriner rundt om i kommunen. Kun de borgere,
interesseorganisationer o.l., som har sendt ansøgninger eller ideer til revisionsarbejdet
orienteres særskilt om, at planforslaget sendes i offentlig høring.
Silkeborg Kommune deltager i en lang række borgermøder om forslag til Kommuneplan 202032. Stort set alle lokalråd har ønsket at afholde borgermøde om planforslaget, og lokalrådene
har værtskabet. Teknik- og Miljøafdelingen er i dialog med lokalrådene ift. den nærmere
planlægning. De mange borgermøder er med til at styrke nærdemokratiet i kommunen.
I tillæg til de mange borgermøder planlægges der ligeledes to temaborgermøder. I starten af
høringsperioden, forventeligt den 2. september 2020, afholdes der bl.a. et temaborgermøde
om Arkitekturpolitikken, Eriksborg og Søfronten.
Tidspunkt og sted for borgermøderne fremgår af bilag II. Læs om offentlig høring.
Midtjyllands Avis vil deltage i og journalistisk dække samtlige borgermøder under den
offentlige høring.

Bilag
1 (Oversigt over ændringer i Kommuneplan 2020-2032 - 8496620)
2 (Oversigt over borgermøder - 8496621)
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7 (Offentlig) Godkendelse af helhedsplan for
Frederiksberggade-område, Silkeborg Midt- og Sydby
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-05659

Resume
Plan- og Vejudvalget besluttede 6. januar 2020 at nedlægge §14 forbud mod ansøgning om
etagebyggeri på adressen Frederiksberggade 10, matr.nr. 124z, Silkeborg Markjorder, idet
forholdet omkring parkering og vejadgang ikke var foreneligt med arbejdet med en
helhedsplan for området, hvor ovennævnte ejendom er beliggende.
Udvalget skal beslutte om helhedsplanen for Frederiksberggade-området i Silkeborg Midt- og
Sydby skal godkendes. I den sammenhæng skal udvalget tage stilling til, om der skal arbejdes
videre med boliger, herunder almene boliger, eller et parkeringshus på adressen
Frederiksberggade 2-6, matr.nr. 124f, 124k og 124e, alle Silkeborg Markjorder.
Herefter skal der igangsættes udarbejdelse af lokalplan.

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


at helhedsplanen godkendes som grundlag for igangsætning af udarbejdelse af
lokalplan,



at der i den videre planlægning enten skal arbejdes for boliger, herunder almene
boliger, på arealet matr.nr. 124f, 124k og 124e, alle Silkeborg Markjorder,
eller



at der i den videre planlægning skal arbejdes for et parkeringshus på arealet matr.nr.
124f, 124k og 124e, alle Silkeborg Markjorder.

Beslutning
Indstillingen ikke godkendt. Udvalget besluttede i stedet at indgå i yderligere dialog herunder
et offentlig møde med naboer og grundejere inden endelig stillingtagen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Plan- og Vejudvalget besluttede 6. januar 2020 at nedlægge §14 forbud mod ansøgning om
etagebyggeri på adressen Frederiksberggade 10, matr.nr. 124z, Silkeborg Markjorder, idet
forholdet omkring parkering og vejadgang ikke var foreneligt med arbejdet med en
helhedsplan for området, hvor ovennævnte ejendom er beliggende.
Helhedsplanen
Helhedsplanen omfatter et areal på ca. 3 ha. i Silkeborg midt- og sydby. En omtrentlig
afgrænsning af projektområdet ses på kortudsnittet nedenfor.

Omtrentlig afgrænsning af projektområdet
Arealet har en attraktiv beliggenhed og et fremtidigt byggeri vil få en markant placering i
bybilledet.
Der er i helhedsplanen arbejdet med to visioner:



Vision
o
Vision
o
o

A, boligfortætning ud mod Frederiksberggade
Ca. 84 nye boliger (á 80 m2)
B, boligfortætning ud mod Frederiksberggade og parkeringshus på hjørnet
Ca. 57 nye boliger (á 80 m2)
Parkeringshus med en kapacitet på ca. 80 biler
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Vision A

Vision B
Idet der er tale om et allerede udbygget område, er det nødvendigt at gentænke
infrastrukturløsninger for at understøtte en fortsat vækst og udvikling. Det er ikke ønskeligt
eller hensigtsmæssigt at have mange ind- og udkørsler til Frederiksberggade, og der kan
skabes spænende og attraktive gårdrumsløsninger, hvis der tænkes i fælles anlæg frem for
enkeltløsninger for hver matrikel.
Fælles for begge visioner gælder følgende principper, som vedrører en række fysiske forhold:
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•
•
•
•
•
•

Fælles infrastrukturløsninger, herunder parkering og vejadgang
Tilbagetrække facadelinjen ud mod Frederiksberggade og hermed muliggøre en evt.
vejudvidelse samt begrønning af gaderummet
Sikre stiforbindelser for de lette trafikanter gennem området
Omdannelse gennem fortætning til boliger, som vil skabe mere liv i området
Styrke områdets karakter som bevaringsværdigt bykvarter gennem bearbejdning af
etagebyggeriets udtryk og udformning (forhusbebyggelsen ud mod Frederiksberggade)
med en klar reference til byhus-typologien
Landskabelig bearbejdning af gårdrummet, herunder skabe gode opholds- og friarealer,
hvor parkering indarbejdes som en del af et grønt gårdrum

Ovennævnte principper vil med godkendelse af helhedsplanen blive lagt til grund for
igangsætning af udarbejdelse af lokalplan.
Helhedsplanen er vedlagt som bilag, hvor den kan læses i sin helhed.
Anden planlægning af kommunal interesse
Med Nordskovvej-projektet har kommunen erhvervet tre ejendomme beliggende
Frederiksberggade 2-6, matr.nr. 124f, 124k og 124e, alle Silkeborg Markjorder. Delvist
ejerskab til jord inden for projektområdet giver Silkeborg Kommune en øget styringsmulighed,
når området skal omdannes. Der giver med andre ord god mulighed for at realisere anden
planlægning af kommunal interesse i området, f.eks. almene boliger eller parkering.
Almene boliger
Almene boliger kan bruges til at igangsætte en omdannelse af området, herunder en
forskønnelse. Det vil samtidigt bidrage til byrådets målsætning om varierede boligområder,
som skaber grundlag for stærke fællesskaber og en kommune i god balance.
Parkeringshus
Et parkeringshus vil understøtte den parkeringsstrategi, som indarbejdes i forslag til ny
kommuneplan. I strategien udpeges arealer til nye større offentlig tilgængelige
parkeringsanlæg på kanten til midtbyen. Et parkeringshus på denne lokation giver mulighed
for at parkere bilen ved ankomst til midtbyen og hermed fortsætte sin færd til fods, hvilket
understøtter målsætningen om at prioritere de lette trafikanter i midtbyen.
Parkeringshuset vil dog have en relativt lille kapacitet (ca. 80 parkeringspladser) til
sammenligning med et standard-parkeringsanlæg, som typisk ligger omkring 200+
parkeringspladser. Investeringen sammenholdt med udbyttet vurderes derfor ikke at være
effektiv, medmindre parkeringshuset udvides ved at inddrage øvrige ejendomme. En anden
udfordring er adkomstveje til parkeringsanlægget. Det kan løses, men adkomstvejene vil ikke
være de mest optimale. Et parkeringshus på denne lokation eksemplificerer nogle af de
generelle udfordringer, som må forventes ved realisering af parkeringsanlæg i en allerede
udbygget by.
Udvalget skal tage stilling til, om der i den videre planlægning skal arbejdes for boliger,
herunder almene boliger, eller for et parkeringshus på arealet ejet af kommunen.
Den videre proces
Idet der er nedlagt et §14 forbud skal forslag til lokalplan foreligge inden for et år fra
afgørelsesdatoen. Forslag til lokalplan skal derfor forelægges udvalget senest januar 2021.
Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan vil ske i efteråret 2020.

Borgerinddragelse
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Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde med en række private grundejere i området, og
den vil blive brugt i den videre dialog med grundejere i området.

Bilag
1 (Helhedsplan - 8490886)
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8 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et
boligområde ved Mørksøvej i Virklund
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2020-01626

Resume
Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde
ved Mørksøvej i Virklund har været i 8 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 11
høringssvar. Byrådet skal behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik
på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene giver mulighed for udbygning af området til boligformål, herunder etablering af
op til 35 tæt-lav boliger samt op til 100 etageboliger. For at muliggøre dette udpeges en del af
lokalplanområdet til transformationsområde i henhold til planlovens bestemmelser herom. Med
udpegningen til transformationsområde er det muligt at etablere boliger uden at det hindrer en
fortsat drift af eksisterende virksomheder i Mørksøvej-kvarteret.
Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Inden for delområde I er det muligt at etablere
tæt-lav byggeri i maks. 2 etager (8,5 m). Inden for delområde II kan der etableres
etagebyggeri i maks. 4 etager (12 m). Hvis der etableres en 4. etage, skal denne opføres som
tagterrasse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mørksøvej, og vejadgange og stier er dermed
koblet på eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde. Opholds- og friarealer
er bl.a. placeret under hensyntagen til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj med
henblik på at sikre funktionelle og attraktive arealer.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 41-004 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Side 25

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 24. februar 2020 forslag til tillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 med henblik
på offentlig fremlæggelse. Grundejer er Bruun & Bundgaard ApS med følgende rådgivere;
Geopartner og Laban Arkitekter.

Markering af lokalplansområdet med en hvid flade
Mørksøvej-kvarteret undergår en transformation fra erhvervsområde til blandet bolig- og
erhvervsområde. Tillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 giver mulighed for både tæt-lav-boliger og
etageboliger.
Planforslagene kan ses ved at klikke her.
Kommuneplantillæg
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
arealanvendelsen. Området ligger inden for kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03, som
udlægger området til erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv. Der er derfor
sideløbende med høringen af lokalplansforslaget udsendt et forslag til tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028.
Med tillæg nr. 17 udpeges der nye rammer, og der formuleres to nye retningslinjer.
Retningslinjerne omhandler udpegning af en opmærksomhedszone omkring erhvervsområde
41-E-10 samt udpegning af Mørksøvej-kvarteret som transformationsområde.
Høringssvar
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Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 har været udsendt i
offentlig høring i 8 uger i perioden 26. februar 2020 – 22. april 2020.
Der er modtaget 11 høringssvar fra:











Museum Silkeborg
Virklund Lokalråd
Chresten Dyhre
David Larsen
Svend Svendsen m.fl.
Carsten og Charlotte Troelsen
Lisa og Preben Christiansen
Jan og Marianne Bolander (har afgivet to høringssvar)
Hanne Søndergaard og Leo Scriver
Frank Bengtson

Mange af bemærkningerne i høringssvarene er gennemgående og vedrører særligt
bebyggelsens omfang og placering i forhold til nuværende boliger i området samt
landskabsbearbejdning, herunder beplantning, terrænregulering og regnvandshåndtering.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Bebyggelsens omfang og placering
- Bestemmelsen i § 6.3 præciseres så det tydeliggøres hvilken boligenhed mod øst, der
højest må opføres i 2 etager plus tagterrasse
- Kortbilag 3, lokalplankortet, er blevet præciseret, så byggefelternes omfang og
placering stemmer bedre overens med den vejledende illustrationsplan, bilag 4. Afstand
til lokalplangrænsen er blevet målfastsat
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Forslag til præciseret lokalplankort, bilag 3
Beplantningsbælte
- Ny bestemmelse i § 8.7 (nuværende bestemmelser rykkes, således at § 8.7 bliver til §
8.8 mv.) som sikrer et markant 5 m bredt beplantningsbælte langs skel i den nordlige
del og i en del af den østlige del af lokalplanområdet. Der er i dag allerede træer og
bevoksning, som udgør en grøn afstandszone til nuværende boliger i området
- I lokalplanens redegørelse tilføjes der et nyt afsnit, som redegør for hensigten med
beplantningsbæltet, f.eks. at området tilføres landskabelige kvaliteter
- Ny bestemmelse i § 8.7 noteres under § 10.1 som en forudsætning for ibrugtagning
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Terrænregulering
- Bestemmelsen i § 9.1 præciseres, så det tydeliggøres, at terrænet for ny bebyggelse
inden byggemodning ikke må hæves til at ligge højere end terrænet for den tilstødende
bebyggelse i området
Regnvandshåndtering
- Bestemmelsen i § 8.5 præciseres, så det tydeliggøres, at afstrømning af regnvand ledes
væk fra bebyggelsen
- Tilføjelse til bestemmelsen i § 10.1, så det ligeledes bliver en forudsætning for
ibrugtagning, at terrænreguleringer til sikring mod oversvømmelse er dokumenteret
overholdt med en konsekvensanalyse
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
Lokalplanen
Bebyggelsens omfang og placering
- Der vil blive tilføjet en kommentar til § 6.1, som tydeliggør, at Bygningsreglementets
bestemmelser om afstand til skel og nabobebyggelse, herunder bestemmelserne om
det skrå højdegrænseplan fraviges ved bebyggelse inden for lokalplanområdet ved
udlæg af byggefelt
- Bestemmelsen i § 6.2 ændres til maks. 5.000 m2 i stedet for en maks.
bebyggelsesprocent på 40 %. Maks. 5.000 m2 modsvarer en bebyggelsesprocent, som
ligger under de 40 %. M2 giver en mere præcis angivelse af en fremtidig tæthed i
området.
- I redegørelsen er der angivet, at bebyggelse ikke må placeres nærmere skel mod vej,
parkering og vendeplads end 2,5 m. Denne formulering udtages, da dette forhold er
vurderet mindre relevant, og derfor ikke er en del af lokalplanens bestemmelsesdel
Opholds- og friarealer
- Bestemmelsen i § 8.1 præciseres til at være min. 10 % til fælles opholds- og friarealer.
Bestemmelsen kommer dermed til at stemme bedre overens med formålsbestemmelsen
vedrørende etablering af fælles fri- og opholdsarealer. Det tydeliggøres desuden, at
arealerne skal være velbeliggende i forhold til solen, og at de skal være let tilgængelige
Støj

-

I redegørelsen laves en sproglig præcisering af afsnit om udpegning af erhvervsområde
til produktionserhverv, konsekvensområde og transformationsområde. Indholdet er
uændret

Kommuneplantillægget
Bebyggelsens omfang
- Bebyggelsens omfang i rammen er angivet med en bebyggelsesprocent for henholdsvis
tæt-lav og etagebyggeri. Denne bebyggelsesprocent ændres til maks. m2, så der er
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse i § 6.2.
Ny ramme
- Idet der er lavet en ny ramme, 41-E-10, for et areal i en eksisterende ramme, 41-E-02,
skal der af hensyn til Plandata laves en ny 41-E-02 ramme, som viser den tilrettet
afgrænsning. Der er alene tale om en afgrænsningsændring. Indholdet i rammen er
uændret.
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Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Dog understøtter den
blandede boligsammensætning en varieret og socialt bæredygtig beboerprofil i området.
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 bære-dygtighed, 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 8 ugers offentlig høring.
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9 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg 58 Kommuneplan
2017-2028 og lokalplan 32-010 for boliger og plejehjem
vest for Thorupgårdsvej i Voel
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2019-03438

Resume
Forslag til tillæg 58 og lokalplan 32-010 for et område til boliger og plejehjem vest for
Thorupgårdsvej i Voel har været i 4 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 7
høringssvar. Udvalget skal behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik
på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9719075

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



at tillæg 58 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages,
at lokalplan 32-1010 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 23. marts 2020 forslag til tillæg nr. 58 og lokalplan 32-010 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Ansøger er Atra Arkitekter, Holstebro. Grundejer er Jens Ole Futtrup, Voel. Fremtidige ejere
forventes at blive Sollystgård A/S, hvis ejere er Maja Knudsen Mark, Voel, René Bach Kjær,
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Herning og Jens Ove Mogensen, Voel. Initiativtager til friplejehjemmet er Jon Pugholm,
Klejtrup.
Lokalplanen giver mulighed for et friplejehjem med 24 boliger, 20 åben-lave boliger og 23 tæt
lave boliger.
Lokalplanens formål er,
 at give mulighed for opførelse af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse samt et
plejehjem,
 at sikre vejadgang til området og sikre udlæg af færdselsarealer,
 at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
lokalplanens sydlige afgrænsning. Tillægget medfører desuden, at der ikke som hidtil stilles
krav om en minimumsafstand på 5 m mellem bebyggelse og vejarealer, hvorved byggefelterne
kan udnyttes bedre. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et
forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg 58 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-010 har været udsendt i 4
ugers offentlig høring i perioden.
Der er modtaget 7 høringssvar.
En borger på Thorupgårdsvej 22B, som har vejadgang via den vej, som bliver adgangsvejen i
lokalplanområdet, ønsker at den primære fremtidige vejadgang i stedet sker via en sydligere
vejadgang. Ansøger ønsker ikke en sådan anden vejadgang. Teknik- og Miljøafdelingen
anbefaler, at vejbetjeningen fastholdes, som den er fremlagt i lokalplanforslaget.
Ansøger har blandt andet fremlagt ønske om, at regnvand i højst muligt omfang kan håndteres
med nedsivning i stedet for afledning til regnvandsbassin.
Øvrige høringssvar fra nærtboende bakker op om planforslagene.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Lokalplanen
Regnvand og Bygningshøjde: Der gives mulighed for regnvandsbassin i boligområdet
delområde IIb, så regnvandsbassinet i delområde IV om nødvendigt kan placeres delvist i
delområde IIb. På samme måde gives der mulighed for etablering af bassiner til håndtering af
regnvand i delområde III.
Lokalplanen ændres, så maksimalhøjde bliver 7,5 m, og etageantallet bliver maksimalt 1 etage
mod lokalplanforslagets 8,5 m og 2 etager.
Telemast: Da lokalplanen ikke medfører handlepligt til opsætning af telemast, tydeliggøres det
i lokalplanens redegørelse, at det er op til grundejer, om der skal opføres telemast.

Side 32

Delområde II som i lokalplanforslaget: Lokalplanforslagets delområde II opdeles i delområde
IIa og IIb med bebyggelsesprocent på hhv. 30 og 40 som ønsket.
Ny stiforbindelse: I skel mellem delområde IIa og IIb gives mulighed for at etablere en
stiforbindelse.
Adgang til regnvandsbassiner: Lokalplanen tilføjes, at der i lokalplanområdet skal afsættes
plads til adgangsveje til regnvandsbassinet ved friplejehjemmet i delområde I og i delområde
IV.
Håndtering af overfladevand: Teksten ”Lokalplanen udlægger to forsinkelsesbassiner i det
nordøstlige og sydvestlige hjørne af planområdet.” ændres til ”Lokalplanen udlægger to
forsinkelsesbassiner i det nordøstlige og nordvestlige hjørne af planområdet.”
Delområde III inddeles i delområder ud fra om regnvand skal nedsives, eller om regnvandet
skal ledes til Silkeborg Forsynings regnvandsbassin. Bestemmelse 6.5 tilrettes dette.
Bestemmelse 11.1 om forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse tilføjes en
forudsætning: ”at der er meddelt tilladelse til eventuelle anlæg til nedsivning af regnvand.”
Tilføjelse til redegørelsesafsnit, Teknisk Forsyning, Overfladevand: I delområde I, II og den del
af delområde III, hvor der ikke kan nedsives, bliver der separatkloakeret. Her skal regnvand
og spildevand ledes til Silkeborg Forsynings kloakledninger. I den del af delområde III, hvor
der kan nedsives, skal der spildevandskloakeres, og regnvand skal håndteres internt på de
enkelte parceller eller i lokale fællesanlæg, mens spildevand ledes til Silkeborg Forsynings
spildevandsledning.
Bestemmelse 3.2 ”Delområde I må kun anvendes til plejehjem.” ændres til ”Delområde I må
kun anvendes til plejehjem og regnvandsbassin”
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).

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

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 4 ugers offentlig høring.
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10 (Offentlig) Godkendelse af forslag til ophævelse af
lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen
28C i Lysbro
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2019-05958

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område
til en bolig på Lysbrohøjen 28C, sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig
fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanen ophæves, idet formålet med lokalplan 12-019 om en bolig på Lysbrohøjen 28C i
Lysbro ikke kan opfyldes, da der ikke kan meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til
bebyggelsen.

Se Forslag til ophævelsesdokument
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 godkendes og fremlægges i offentlig høring
i 4 uger.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen

Lokalplan 12-019 omfatter et areal på 1.399 m2 og ligger i Lysbro på Lysbrohøjen 28C, 8600
Silkeborg.
Silkeborg Kommune vedtog 27. marts 2017 lokalplan 12-019, område til en bolig på
Lysbrohøjen 28c. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for etablering af en bolig på
ejendommen Lysbrohøjen 28C, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune meddelte 4. januar 2018 dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 om
skovbyggelinje til en boligbebyggelse på Lysbrohøjen 28C.
Miljø- og fødevareklagenævnet ændrede ved afgørelse 28. oktober 2019 Silkeborg Kommunes
dispensation til et afslag.
Idet der således ikke er mulighed for en bolig i lokalplanområdet, ophæves lokalplanen og
efter anmodning fra grundejer tilbageføres arealet til landzone.
Lokalplanområdet ligger i byzone og vil blive overført til landzone.
Lokalplan 12-019 ligger i ramme 12-B-89, boligområde ved Møllebækken, Lysbro, Silkeborg.
Rammen forventes tilrettet, svarende til lokalplanområdet, i forbindelse med den forestående
revision af Kommuneplan 2017-2028.
Miljøvurdering
Forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Teknik- og Miljøchefen vurderer, at
planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse
Forslaget vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger.
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11 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til
Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et
boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EMN-2019-03735

Resume
Byrådet skal godkende forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 34006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring med henblik på offentlig høring i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for 18 almennyttige boliger, 13 parcelhusgrunde og en
landbrugsbebyggelse.

Planområdet ligger i den sydlige del af Sorring
Planforslagene kan ses her:

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 34-006 for et
boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring, godkendes og fremlægges i offentlig
høring i 8 uger.

Beslutning
Udsat.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. marts 2020 at igangsætte tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006
for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,5 ha og ligger i den sydlige del af Sorring. Arealet er
henholdsvis ejet af Bjarne Schmidt og John Peter Laursen, og Kuben har i samarbejde med
Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling udarbejdet en kommende planlægning for
Silkeborg Boligselskab og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling.
Baggrunden for lokalplanen er et lokalt og politisk ønske om mere boligbebyggelse i Sorring.
Lokalplanområdet ligger i landzone.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af fritliggende
parcelhuse, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, samtidig med at den oprindelige
gårdbebyggelse bevares, og der gives mulighed for en ny bebyggelse til en
landbrugsejendom.
 at sikre at vejadgang til delområde I og IV sker fra Dybdalsvej, og at vejadgang til
delområde II og III sker fra Svinget.
 at bebyggelsens udformning og placering på grundene tilpasses det kuperede terræn,
så bebyggelsen følger terrænets former.
 at fælles fri- og opholdsarealer placeres og indrettes, så der er gode udsigtsforhold og
terrænet er egnet til leg.
 at området indrettes, sådan at regnvand kan forsinkes.
 at forhindre nedsivning fra veje og parkeringsarealer.
 at sikre at ny sti kobles til vejen Svinget, og at der er et godt stiforløb indenfor området
med mulighed for forlængelse mod syd.
De tæt-lave boliger og anden bebyggelse i den vestlige del af lokalplanområdet
De 18 tæt-lave boliger opføres i 1 etage i maksimum 6,5 meter. Der vil indenfor delområdet
med de tæt-lave boliger blive en maksimum bebyggelsesprocent på samlet 35 og et samlet
etageareal på ca. 1.650 m2.
De tæt-lave boliger bliver opført i 6 boligrækker med 3 sammenbyggede boliger på langs af
højdekurverne. Hvor den enkelte bolig er mellem 70-105 m2 med et selvstændigt haveareal
mod syd på min. 75 m2. Der vil samtidigt blive etableret et sydligt større fællesområde med
udsigt mod syd. Der etableres parkering i forbindelse intern boligvej med vejadgang til
Dybdalsvej.
Der gives samtidig mulighed for, at der kan etableres ny bebyggelse, der skal erstatte den
eksisterende bebyggelse på landbrugslandbrugsejendommen nuværende matr.nr. 14f Sorring
By, Dallerup med adressen Svinget 5, 8641 Sorring. Den eksisterende landbrugsbebyggelse
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mod nord overgår til beboelsesejendom, når den nye landbrugsbebyggelse er taget i brug
uden mulighed for udstykning. Der vil være mulighed for at indrette lette erhverv uden gener
for omgivelserne i de tiloversblevne driftsbygninger og udhuse. Landbrugsejendommen
medfører ikke begrænsninger for boligudviklingen, da der ikke er godkendt dyrehold på
ejendommene.
Den vestlige del af området skal betjenes med vejadgang via Dybdalsvej af en lukket intern
vej med vendepladser, og der vil i forbindelse med den nye overkørsel blive etableret et anlæg
på Dybdalsvej mhp. hastighedsdæmpning.
De grønne fællesområder etableres mod vest og mod syd, ligesom der indrettes en vejnær
affaldsstation. Det vestlige område vil blive delvist beplantet mhp. at skabe visuel afstand til
Dybdalsvej, større biodiversitet og læ, og der gives mulighed for, at der kan etableres en
antennemast. Det sydlige fællesområde vil blive indrettet mhp. at skabe fællesskab for
bebyggelsen. Der vil være mulighed for at indrette legeplads og etablere en pavillon bålplads
o. lign faciliter. Endelig skal den sydligste del af området indrettes sådan, at der bliver
mulighed for at forsinke regnvand i forbindelse med ekstrem regn. Bassinet tilpasses
terrasseret, og det indrettes sådan, at det kan indgå og indrettes til lege- og opholdsareal, når
bassinet er helt eller delvist tørt.
De åben lave boliger i den østlige del af lokalplanområdet
De 13 åben-lave boliger etableres som en bebyggelse i op til 2 etager i maksimum 8,5 meter
med en maksimum bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom på 35. Bebyggelseshøjden vil
blive disponeret sådan, at det kun er de 2 nordligste beboelsesrækker, der vil kunne opføre
bebyggelse i op til 2 etager, hvilket skal bidrage til, at flest mulige ejendomme får del i
udsigten mod landskabet mod syd.
Området med de åben lave boliger skal vejbetjenes via vejen Svinget af en intern boligvej,
hvor der vil være mulighed for en evt. fremtidig forlængelse af vejen mod et fremtidigt
boligområde mod øst. Der vil i forbindelse med den nye vejadgang blive nødvendigt at
asfaltere strækningen fra Dybdalsvej via vejen Svinget til ny intern boligvej. Det er et
opmærksomhedspunkt, at vejbetjeningen er problematisk i forhold til vej- og færdselsregler,
idet pladsen er snæver.
Bebyggelsens grønne fællesområder etableres mod syd, og det er sammenhængende med en
blå-grøn kile, der sikrer kontakt til landskabet mod syd for hele boligbebyggelsen og samtidig
håndtere overfladevand, der ledes til regnvandsbassiner mod syd, hvor der også indrettes
fælles ophold og leg. Det sydlige fællesområde indrettes sådan, at der bliver mulighed for at
forsinke regnvand i forbindelse med ekstremregn. Et eller flere bassiner indrettes sådan, at de
kan fungere som lege- og opholdsarealer, når bassinet er helt eller delvist tørt.
Den østlige del af lokalplanen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2017-2028
og er indeholdt i rammeområde 34-B-05 nyt boligområde Svinget, Sorring.
Landbrugsejendommen Svinget 3 medfører ikke begrænsninger for boligudviklingen, da der
ikke er godkendt dyrehold på ejendommene.
Kommuneplantillæg
En mindre del af lokalplanforslaget, der vedrører kommuneplanramme 34-B-18 nyt
boligområde ved Dybdalsvej, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Forholdet omhandler alene, at et mindre areal, hvor ny landbrugsbebyggelse skal etableres,
ikke bliver overført til byzone, da det vil være i strid med landbrugslovens § 13 stk. 2.
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For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 er der
udarbejdet et tillæg nr. 62, der skal justere den nuværende kommuneplanramme 34-B-18,
sådan at et mindre areal kan bibeholdes i landzone.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan
2017-2028.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 3. juni 2020.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. 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 tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger.
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12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035
og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et
boligområde i Dalgasgade
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2019-03796

Resume
Byrådet skal godkende forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10035 med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget ligger ud mod Dalgasgade. Området fremstår i dag med garageanlæg
tilhørende DSB, som benyttes til oplag. Lokalplanen giver mulighed for 18 etageboliger i op til
4 etagers højde.

Planforslagene kan ses
her: https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/932

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-035 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
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Beslutning
Indstilling anbefales dog med tilføjelse af, at udvalget ønsker, at der indarbejdes en
cykelforbindelse gennem lokalplanområdet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. november 2018 at igangsætte tillæg nr. 45 og lokalplan 10035.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.300 m2 og ligger i Silkeborg sydbys vestlige
del - umiddelbart syd for jernbanen. Nærområdet udgøres af en blanding af enfamilies villaer
og FOA. Der arbejdes ligeledes med ny lokalplan for etagebebyggelse for området vest for
lokalplanområdet (lokalplan 10-033).
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Kim Skovhus fra Norconsult, som ønsker at udvikle
området til en attraktiv boligbebyggelse med etageboliger, som sikrer en fortætning og
bymæssighed i Dalgasgade. Grunden er pt. ejet af DSB.
Lokalplanområdet ligger i dag delvist i landzone og delvist i byzone. Området overføres med
lokalplanens vedtagelse til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre omdannelsen af den tidligere industrigrund til en attraktivt
boligbebyggelse med etagebebyggelse, som sikrer en bymæssig karakter
 at sikre en bebyggelse, som arkitektonisk og skalamæssigt fortætter byområdet
 at sikre at den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone overføres til
byzone
Den nye bebyggelse fremstår som to etagebolig bygninger begge i 2-4 etager, som trapper
ned mod den eksisterende villa. Boligbebyggelsen fremstår som en samlet helhed i farver,
form og materialer ligesom at de enkelte boligenheder skal følge hinanden i et fast mønster og
med sammensatte ligesidet saddeltage, som sikrer en rytmisk struktur og afspejler de
eksisterende villaer i Dalgasgade.
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Bebyggelsesplan
Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 75%. Området skal
vejbetjenes fra Dalgasgade ad to nye vejadgange. I forbindelse med disse udlægger
lokalplanen areal til parkerings-, og manøvrearealer i delområdet I's vestlige- og østlige del.
Lokalplanen stiller krav til, at der skal etableres opholdsarealer svarende til 10 procent af
boligetagearealet. Disse udlægges dels som altaner og dels på terræn, hvor fri- og
opholdsarealer skal fremstå beplantet med solitære træer, buske o. lign eller tilsås med
græsser. Der skal ligeledes indrettes gode opholdsmuligheder som kan bidrage til fælleskabet i
lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse og bygningshøjder. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag
til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028.
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Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 22. august 2019 til 6. september 2019 jf. planlovens §
23c. Projektet fremstod på daværende tidspunkt med op til fem etager.
Der er modtaget 19 høringssvar fra:




Museum Silkeborg
Sydbyens Aktivitetsråd
Høringssvar fra beboere i Dalgasgade

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Høringssvarene omhandlede:
 Trafik i Dalgasgade
 Parkering
 Bygningshøjder og øget bebyggelsesprocent
 Indbliksgener
 Bekymring for støj og vibrationer i anlægsperioden
 Forslag om alternativ udnyttelse af grunden til rekreativt område
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 45 og lokalplan 10-035 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Lokalplanforslaget giver
mulighed for at omdanne et areal med en central beliggenhed, som tidligere har været brugt
til oplag i forbindelse med banen. Omdannelse og fortætning af eksisterende by er med til at
undgå, at der ikke inddrages åben land til byudvikling. Den centrale beliggenhed tæt på
stationen og anden offentlig transport, er desuden med til at reducere brugen af private biler.
Boligernes orientering mod syd sikrer gode opholdsarealer og mulighed for udnyttelse af
solenergi. Herudover sikrer placeringen nord for villaerne i Dalgasgade, at der ikke vil være
skyggegener for eksisterende beboere. Ved etablering af etageboliger bidrager
lokalplanforslaget til en mere varieret beboerprofil i Sydbyen. Herudover bidrager bebyggelsen
med et antal nye borgere i midtbyen, som er med til at understøtte faciliteterne og butikkerne
i byen.
Grønne strukturer, beplantninger og gamle træer er så vidt muligt bevaret, og der er arbejdet
med spredningskorridorer og ledelinjer for dyre- og planteliv mellem projektområdet og
omkringliggende områder.
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).

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

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 45 og lokalplan 10-035 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde torsdag den 20. august
2020.
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13 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017
for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på
Århusbakken i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr13504
SagsID: EMN-2020-01969

Resume
Byrådet skal godkende forslag til lokalplan 10-017 med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførsel af en dagligvarebutik på 1.200 m2 med
parkering på terræn samt parkeringshus i to etager beliggende ovenpå butikken.

Afgrænsning af loklaplanområde 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej
på Århusbakken i Silkeborg.
Planforslaget kan ses her.
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag lokalplan 10-017 Område til dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej
på Århusbakken i Silkeborg godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 30. marts 2020 at igangsætte lokalplan 10-017.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4.450 m2 ha og ligger på hjørnet af Solsortevej og
Spættevej på Århusbakken. Lokalplanområdet grænser mod nord og vest op til eksisterende
boligveje med almene boliger i form af etageboliger. Mod øst afgrænses området af en
eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser samt et areal med fredskov.
Terrænnet stiger fra nord mod syd. Mod sydøst afgrænses lokalplanen af udearealer tilhørende
daginstitutionen Bakkegården og umiddelbart syd for området planlægges der for opførelse af
boliger i 2 etager. Lokalplanområdet vejbetjenes i dag direkte fra Solsortevej samt fra
Spættevej via eksisterende parkeringsplads øst for lokalplanområdet.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Rema 1000 om at etablere en ny og tilgængelig
dagligvarebutik på Århusbakken. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på
vegne af Rema 1000. Lokalplanområdet ejes i dag af boligforeningen AAB og Silkeborg
Kommune. Rema 1000 har i samarbejde med boligforeningen AAB arbejdet med denne
lokation, hvor boligforeningens eksisterende parkeringspladser på terræn flyttes i
parkeringshus ovenpå butikken.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens formål er,
 at give mulighed for etablering af ny dagligvarebutik samt mulighed for etablering af
parkeringshus oven på dagligvarebutik.
 at der sikres vejadgang til dagligvarebutikken fra Solsortevej og fra Spættevej via
eksisterende parkeringsplads mod øst, samt at der sikres vejadgang til parkeringshuset
fra Solsortevej.
Øvrig beskrivelse af indholdet i lokalplanforslaget, herunder:
- Lokalplanens byggefelter og etageantal giver mulighed for en bebyggelsesprocent på
95.
- Højdeforskelle internt på grunden er stor, idet byggeriet indarbejdes i det skrående
terræn. Lokalplanen giver derfor mulighed for terrænregulerig på mellem +0,5 m og -7
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m ifm. byggemodning, mens der efter byggemodning kan tillades terrænregulering på
+/- 0,5 m.
Bebyggelse må opføres i tre etager svarende til 12 m’s højde målt ift. gulvkote i
stueplan.
Der udlægges areal til adgangsrampe til parkeringshus og mulighed for etablering af
varelevering og varegård samt depoter og mandskabsfaciliteter under rampen.
Parkeringshusets facade skal på 1. sal have en åbningsgrad på min. 40 %, mens
parkeringshusets 2. sal skal være helt åben med et værn i op til 1,3 m.
Der skal etableres støjafskærmning langs Solsortevej i op til kote 46,5 svarende til
mellem 0,5-2 meters højde set fra Solsortevej. Støjafskærmningen skal begrønnes.
Der gives mulighed for 66 parkeringsladser på terræn og 73-77 parkeringspladser på de
to parkeringsdæk i parkeringshus.
Lokalplanen giver mulighed for opstilling af skiltepylon på maks 6 m’s højde fra terræn
og 1,5 m’s bredde.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2028, der udlægger
området til boligformål. Derfor ændres områdets anvendelse til centerformål i forbindelse med
Forslag til Kommuneplan 2020, således der opnås overensstemmelse mellem kommuneplanen
og lokalplanen. Området udlægges i Kommuneplan 2020-2028 til centerområde til lokalcenter
med plads til 1.900 m2 butikker.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 10-017 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes. Sagen er
behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde 1. april 2020, hvor det er besluttet, at
planforslaget skal miljøvurderes med henblik på kortlægning af de støjmæssige konsekvenser
ved etablering af butik og parkering, samt anvisning af mulige afværgeforanstaltninger.
Plan- og Vejudvalget besluttede 4. maj 2020, at parkeringsarealet i tilknytning til lokalplanens
dagligvarebutik skal karakteriseres som privat parkeringsplads. Denne beslutning ligger til
grund for den udarbejdede miljørapport for støj i forbindelse med lokalplanen.
Klima- og Miljøudvalget har 3. juni 2020 behandlet miljørapport for lokalplanen.
Miljørapporten viser, at de vejledende støjgrænser for etageboliger overskrides med
0,1-2,8 db i natperioden i enkelte af målepunkterne. Støjpåvirkningen kommer fra
parkeringshuset, hvor beboerne i de omkringliggende boliger skal parkere. Der er i lokalplanen
indarbejdet støjafskærmning langs Solsortevej i kote 46,5 moh svarende til 1-2 m’s højde set
fra Solsortevej og støjafskærmning på 2 meters højde langs rampen til parkeringshusets første
parkeringsdæk. Endvidere lukkes parkeringshusets sydvendte facade på første parkeringsdæk,
og der arbejdes med en 25 procents åbningsgrad på parkeringshusets vestlige facade på første
parkeringsdæk. Disse foranstaltninger er gjort for at reducere støjpåvirkningen.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for centerområder af
denne karakter. Dog er det positivt, at projektet udnytter og omdanner en eksisterende
ejendom, ligesom det forventes, at muligheden for etablering af en ekstra og større butik kan
medvirke til at fastholde detailhandelen i området og evt. bidrage med yderligere
arbejdspladser. Bæredygtighedsprofilen fremgår af nedenstående diagram.

Side 49

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 10-017 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger sideløbende med forslag til Kommuneplan 2020-2032. Teknik- og Miljøafdelingen
anbefaler, at der holdes et borgermøde om lokalplanen i perioden. Tid og sted for mødet er
endnu ikke fastlagt.
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14 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af lokalplan
20-001 for boligområde vest for Engesvangvej i Kragelund
Sagsbehandler: Dr13504
SagsID: EMN-2019-04287

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at lokalplan 20-001 for et boligområde vest for
Engesvangvej i Kragelund bliver igangsat. Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling har ansøgt
om udarbejdelse af lokalplanen. Der er udarbejdet to bebyggelsesplaner for området. I den
ene bebyggelsesplan gives mulighed for 20 tæt-lave boliger og 12 åben-lave boliger på grunde
fra 510 m2-1.090 m2. I den anden bebyggelsesplan gives mulighed for 10 tæt-lave boliger og
15 åben-lave boliger på grunde fra 510 m2-1.090 m2. Der lægges op til, at begge
bebyggelsesplaner kan indgå i lokalplanen, således der opnås fleksibilitet frem mod en senere
byggemodning af området.

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



at igangsætning af lokalplan 20-001 godkendes med udgangspunkt i de
fremsendte bebyggelsesplaner, og
at lokalplan 20-001 indeholder begge bebyggelsesplaner, således det er muligt
at bygge enten tæt-lave boliger eller åben-lave boliger i lokalplanområdets
nordøstlige område.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling vil igangsætte en lokalplanudarbejdelse for den
vestlige del af matrikel 46x, Kragelund By, Kragelund. Området udgør i alt 35.590 m2.
Området er landbrugsjord, hvor størstedelen dyrkes med græs og en mindre del anvendes til
juletræsproduktion.
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Enges
vangv
ej

Kragelund Skovvej

Kragelund Tværvej

Afgrænsning for lokalplanområde 20-001 beliggende mellem Kragelund Skovvej, Kragelund Tværvej og Engesvangvej.
Området udgør 35.590 m2.

Formålet med lokalplanen er at udvikle et nyt boligområde i den nordlige del af Kragelund
indenfor kommuneplanramme 20-B-08. Silkeborg Byråd har givet Silkeborg Boligselskab
kvoter til ti almene boliger med beliggenhed i det kommende boligområde.
Ønskerne til lokalplanen beror på en ændring af kommuneplanens tekst omkring
rammeområdets specifikke anvendelse og særlige bestemmelser. Ændringen af
kommuneplanen foretages i forbindelse med revision af kommuneplanen.
Bebyggelsesplanen for området fremgår af bilag.
Med dette projekt gives mulighed for udvikling af et nyt boligområde i Kragelund med varieret
boligbebyggelse i mindre klyngeenheder. Der vil blive mulighed for at disponere områderne
mod sydøst og nordøst til enten åben-lave boliger eller tæt-lave boliger. Området udvikles med
baggrund i eksisterende naturværdier, herunder vandhuller, skov og krat som vil give området
en grøn profil og samtidig sikre overgangen til skoven nord for området.
Vejstrukturen er bygget op omkring en øst/vestgående stamvej igennem området med
mulighed for fortsættelse videre til resterende del af rammeområde 20-B-08 beliggende øst for
lokalplanområdet. Vejens beliggenhed giver mulighed for forsyning af boligklynger nord og syd
for vejen. Der er en gennemgående sti igennem området nord/sydgående, som kobles op på
rekreativ sti syd for lokalplanområdet. Denne sti videreføres i sydvestligt hjørne med henblik
på at koble den op på skolestien igennem boligområdet Kragelund Skovvej.
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Regnvandsbassin placeres i nordlig del af området og skal fremstå så naturligt som muligt.
Tage, befæstede arealer, herunder veje skal afvandes til regnvandsledninger, idet området
ligger indenfor OSD og NFI, hvorfor nedsivning ikke er muligt.
Arealet vil ved lokalplanlægning overgå fra landzone til byzone.
Arealet ejes i dag af Peer Stenholt, men Silkeborg Kommune overtager arealet, når området er
lokalplanlagt.
Gældende planlægning
Området ligger indenfor kommuneplanramme 20-B-08, som udlægger området til åben-lave
boliger. Kommuneplanrammen definerer en række vilkår for placering og udformning af
bebyggelse og ubebyggede arealer for at sikre grundvandet:
- Boliger må kun udstykkes på sokkelgrunde.
- Der må ikke anlægges private haver i området, men kun grønne fællesarealer.
- Alle udlagte grønne fællesarealer skal plejes af professionel gartner uden brug af
pesticider og med et meget begrænset forbrug af gødning. Belægningsmateriale skal
godkendes af Silkeborg Kommune under hensyn til pesticidfri vedligeholdelse.
- Veje og parkeringsarealer udføres med tæt belægning, og med afledning af regnvand til
kloaknettet.
- Der skal etableres fælles vaskepladser med afledning af vaskevandet til kloaknettet.
- Den samlede befæstelsesgrad må ikke overstige 30.
- Det samlede kloaknet må kun have én ejer.
- Tagvand skal nedsives lokalt.
- Der må ikke etableres udendørs oplag.
- Ejendomme skal tilsluttes fælles varmeforsyning.
- Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt. Foreningen har pligt til at
indgå miljøkontrakt med Silkeborg Kommune.
Ønskerne til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad
angår anvendelse til åben-lave boliger og grundvandshensynet. Kommuneplanramme
20-B-08 ændres derfor i forbindelse med kommuneplanrevisionen, og lokalplanen følger
tidsplanen for Kommuneplan 2020-2032.
Ændringen består i, at områdets specifikke anvendelse ændres fra åben-lav boligbebyggelse til
blandet boligområde, hvor der vil være plads til såvel tæt-lave boliger og åben-lave boliger.
Endvidere ændres kommuneplanen, så det særlige grundvandshensyn med sokkelgrunde
fjernes, og erstattes af gældende miljølovgivning på området.
Miljøvurdering
Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen er
forelagt Klima- og Miljøudvalget 3. juni 2020.
Det fremgår af screeningen, at planen vil medføre væsentlige negative konsekvenser for
området, hvis ikke der foretages de fornødne afværgeforanstaltninger og forbehold i
lokalplanen.
De væsentligste forhold, som er kommet frem i screeningen af bebyggelsesplanen, er
skybrudsregn og oversvømmelsesrisiko, grundvandsbeskyttelse, forventet forekomst af bilag
IV-arter samt bebyggelsens nærhed til eksisterende træer i områdets vestlige og sydvestlige
del. Det vurderes dog, at disse udfordringer kan håndteres i selve loklaplanen. Nedenfor
uddybes forholdenen:
Grundvand
For at sikre grundvandet i området, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at der frem mod
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lokalplanforslag skal arbejdes med bestemmelser i lokalplanen, som sikrer, at projektet ikke
får en væsentlig negativ påvirkning af grundvandet, og dermed udløser en miljørapport.
Eksisterende træer i vest og sydvestlig del af området
I skovstykket i områdets vestlige og sydvestlige del kan der leve flagermus. I
bebyggelsesplanen lægges der op til, at nogle af træerne tættest på kommende bebyggelse
skal fældes for at skabe lys, luft og mindske risiko for nedfald af grene og blade på
boliggrundene. Dette betyder, at der skal foretages en screening for flagermus i området forud
for lokalplanforslaget.
Skybrudsregn
I området er der risiko for oversvømmelse ved skybrudshændelser, hvorfor der er udarbejdet
en skybrudshåndteringsplan med henblik på at klarlægge mulige foranstaltninger, som kan
bidrage til at muliggøre byudvikling på arealet. Skybrudshåndteringsplanen er vedlagt som
bilag.
Planen har en række anbefalinger til den videre planlægning og udvikling af området, som i
videst muligt omfang vil indgå i det videre arbejde hen mod et forslag til lokalplanen.
Anbefalingerne kan ligeledes sikre området mod skybrudsregn fra naboarealerne, ligesom
naboarealerne sikres mod belastning af skybrudsregn fra loklaplanområdet. Blandt
anbefalingerne er følgende:





Veje og stier som skybrudsveje
Terrænregulering i højere grad end normalt
Opbygning af barrierer for skybrudsregn
Krav om omfangsdræn omkring fremtidigt bebyggelse

Bilag IV-arter
Der er fundet spidssnudet frø i et nærliggende vandhul. Derfor kan der forekomme
spidssnudede frøer og muligvis stor vandsalamander i de to §3-beskyttede vandhuller, som
findes indenfor loklaplanområdet. Begge arter er beskyttede (bilagIV-arter). I lokalplanen vil
der lægges op til en respektafstand på 10 m., hvorfor der ikke at være risiko for negativ
påvirkning af evt. bestande af de to arter.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for boligområder, som
inddrager ikke allerede byudviklede arealer. Det er dog positivt, at projektet indbefatter stor
variation i boligtyper, grønt præg over selve bebyggelsen og fokus på fællesskab igennem
disponeringen af området.
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bebyggelsesplanen kan danne grundlag for videre
lokalplanlægning af området og skabe fornyede muligheder for byudvikling i Kragelund.
Det forslås, at lokalplanen skal være fleksibel i forhold til boligtyper i de to områder længst
mod øst, således der her er mulighed for at vælge mellem tæt-lav og åben-lav boliger frem til
endelig byggemodning. Baggrunden herfor er, at der lokalt arbejdes på et bofællesskab, og der
derfor er ønske om, at dette kan indeholdes i den kommende udstykning i form af tæt-lav
boligbebyggelse. Når området skal byggemodnes kan den endelige beslutning tages alt efter,
hvor langt projektet omkring bofællesskabet er.

Borgerinddragelse
Bebyggelsesplanen har været drøftet med repræsentanter fra Kragelund-Frederiksdal Lokalråd
samt Silkeborg Boligselskab, som skal opføre almene boliger i området.
Forslag til lokalplan 20-001 vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Bilag
1 (Bebyggelsesplan for lokalplanområde - 8484667)
2 (Skybrudshåndteringsplan - 8481159)
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15 (Offentlig) Ny afgrænsning af lokalplan 12-029 for et
boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt
areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2019-02728

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at afgrænsningen af lokalplan 12-029 for et boligområde
og rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle udvides til også at indeholde areal til
offentlige formål/institution.

Oversigtskort med strukturplanen med hvis stiplet linje samt lokalplangrænsen med hvid
fyldfarve. Med gult er vist hvor det areal som ønskes inddraget i lokalplanområdet ligger
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at afgrænsningen af lokalplan 12-029 for et boligområde og rekreativt areal i Astrid
Lindgrens kvarteret i Balle udvides til også at indeholde arealer til offentlige
formål/institution.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget igangsatte 4. maj 2020 udarbejdelse af lokalplan 12-029 for et
boligområde og rekreativt areal, indenfor den sidste etape af Astrid Lindgrens kvarteret i Balle.
Samtidigt blev strukturplanen for hele den sidste etape godkendt. Udvalget besluttede også, at
det ene delområde til parcelhuse blev udtaget af lokalplanafgrænsningen for afventning om
behov for institution/offentlige formål.
Det har efterfølgende vist sig, at det offentlige areal med fordel kan medtages i lokalplanen,
dels af hensyn til institutionsbehovet, og dels af hensyn til at sikre at Astrid Lindgrens Vej
etape 2 kan anlægges i ét stykke. For at kunne anlægge Astrid Lingrens Vej i ét stykke, skal
der laves en fordeling af udgifterne.
Institutionsbehov
Børne- og Familieafdelingen har oplyst, at der i 2025 bliver behov for en daginstitution for 140
børn (0-6 år) i en bygning på 1.400 m2 på en 14.000 m2 stor grund.
Fordelingsnøgle
Ligesom ved de øvrige boligudviklingsprojekter i Astrid Lindgrens kvarteret, skal der laves en
fordelingsnøgle hvor anlægsudgifterne til infrastruktur-projekter, såsom fordelingsvej og stier,
fordeles på de enkelte lodsejere, alt efter deres byggemuligheder.
For at Silkeborg Kommune kan blive en del af denne fordelingsnøgle/vejbidragssag, som
fordeler udgifterne til anlæggelsen af bl.a. fordelingsvejen Astrid Lindgrens Vej, skal
kommunen, iht. Vejlovens kapitel 4, være part i de lokalplanlagte område. Dette gøres ved, at
kommunen ejer eller har option på at eje jord indenfor området.
Ved at kommunen indgår i denne fordelingsnøgle, sikres det, at den sidste del af
fordelingsvejen bliver anlagt i ét stykke. Derved sikres det, at Astrid Lindgrens Vej, får samme
udtryk, og fordelingsvejens funktionalitet sikres ligeledes.
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Lokalplanområdets afgrænsning fremgår med rød streg på nedenstående kort, hvis arealet til
offentlige formål/institution og grøn kile (markeret med gul stiplet linje) inddrages.
Arealet ejes af familien Brunholm.

Gældende planlægning
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse af det rekreative areal mellem Astrid Lindgrens Vej og motorvejen samt arealet til
offentlige formål/institutioner øst for Astrid Lindgrens Vej. Det nye rekreative rammeområde
mod motorvejen tilføjes og rammen til offentlige formål ændres derfor i forbindelse med
kommuneplanrevisionen. Lokalplanen følger tidsplanen for Kommuneplan 2020-2032.
Ændringen består i, at der skabes en nyt rammeområde med specifik anvendelse til rekreative
formål mod motorvejen mens rammeområde 12-B-35 til boligformål reduceres ved, at der
fastlægges et nyt rammeområde til offentlige formål, herunder daginstitution. Dette for at
sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.
Miljøvurdering
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Lokalplanen og strukturplanen er ved at blive screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det af hensyn til udarbejdelse af fordelingsnøgle,
institutionsbehov og ressourceforbrug er fordelagtigt, at arealet til offentlige formål inddrages i
lokalplanområdet. Det får ikke indflydelse på den fastlagte tidsplan for lokalplanarbejdet. Det
forventes, at der kan forelægges et forslag til lokalplan 12-029 for Plan- og Vejudvalget 7.
september 2020.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer fortsat, at udvidelse af lokalplanområdet ikke giver
ændringer i kommuneplanen som er så væsentlige, at der skal igangsættes en forhøring, hvor
der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning jf. planlovens § 23c.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 12-029 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget inden det bliver fremlagt i
offentlig høring.

Økonomi
Kommunens andel af byggemodningsudgifterne afholdes over bevilling 29.
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16 (Offentlig) Godkendelse af dispensation fra
byplanvedtægt nr. 49 til tæppehandel på Bredhøjvej 25 i
Balle-Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EJD-2020-01845

Resume
Nordicals har på vegne af en anonym ansøger anmodet om dispensation fra byplanvedtægt nr.
49 §2 til etablering af tæppeforretning på Bredhøjvej 25, Silkeborg. Ejendommen skal ifølge
byplanvedtægten anvendes til erhvervsformål i form af industri- og værkstedsvirksomhed,
entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har
tilknytning til de pågældende erhverv. Tæppeforretning ligger udenfor byplanvedtægtens
anvendelsesbestemmelse.
Udvalget skal godkende en dispensation til det ansøgte, idet der modtaget 1 indsigelse.

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


at dispensation fra byplanvedtægt nr. 49 § 2 til etablering af tæppeforretning på
Bredhøjvej 25, matr.nr. 1335ay Silkeborg Markjorder godkendes med vilkår om, at
parkering håndteres på egen grund.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nordicals har på vegne af anonym ansøger søgt om dispensation fra byplanvedtægt nr. 49 for
et industriområde ved Nordre og Østre Ringvej i Balle-Hvinningdal til etablering af
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tæppeforretning i eksisterende ejendom på Bredhøjvej 25, matr. nr. 1335ay Silkeborg
Markjorder.
Gældende planlægning
Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 49, der fastsætter bestemmelser om
anvendelse af arealerne til erhvervsformål nærmere beskrevet som industri- og
værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt
forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter
byrådets skøn naturligt finder plads i området, jf. § 2.
Høringssvar
Der har været afholdt nabohøring i perioden 18. maj til 28. maj 2020 i henhold til planlovens §
20.
Der er modtaget 1 høringssvar fra:
•

Peter Thomsen

Indsigelsen omhandler primært en trafikal bekymring som følge af den ændrede anvendelse af
ejendommen. Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelsen i notat dateret
juni 2020, er vedhæftet som bilag til sagen.
Der er efterfølgende afholdt en partshøring, og Nordicals har fremsendt modsvar til
indsigelserne på egne og den anonyme ansøgers vegne. Bemærkningerne vedhæftes som bilag
til sagen.
Vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens
principper.
Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til særlig pladskrævende varegrupper. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at en tæppeforretning er en pladskrævende varegruppe og vil passe
ind i området i sit udtryk, størrelse og trafikmønster. Omfanget af trafik til en tæppeforretning
ligger inden for, hvad der kan/må forventes ved de erhvervsformål, der kan realiseres indenfor
byplanvedtægtens bestemmelser.
Dispensation meddeles på vilkår om, at parkering håndteres på egen grund.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt nabohøring i perioden 18. – 28. maj 2020 i henhold til planlovens § 20.
Der er modtaget 1 høringssvar.

Bilag
1
2
3
4

(Høringsnotat_tæppehandel Bredhøjvej - 8493972)
(Høringssvar Peter Thomsen - 8496635)
(Bemærkninger til høringssvar - 8496632)
(Partshøring - Bemærkning_anonym - 8496634)
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17 (Offentlig) Godkendelse af dispensation fra lokalplan
21-003 til vendepladsens bredde på Mads Doss' Vej i
Thorning
Sagsbehandler: DR13514
SagsID: EMN-2020-01976

Resume
Ejeren af Mads Doss’ Vej 24, Boligselskabet Thorning ApS, har anmodet om dispensation fra
lokalplan 21-003 § 4.5 til vendepladsens bredde.
Boligselskabet Thorning ApS ansøger om dispensationen til reduktion af vendepladsens
bredde. Vendepladsen skal ifølge lokalplanen være minimum 8 meter bred, men måler kun
7,6 meter.
Udvalget skal godkende dispensationen, idet der modtaget 2 indsigelser.

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


at dispensation til lokalplan 21-003, § 4.5 til vendepladsens bredde godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejer af ejendommen matr.nr 11q Thorning By, Thorning, Boligselskabet Thorning ApS har 14.
april 2020 ansøgt om dispensation fra lokalplan 21-003 til vendepladsens bredde.
Dispensationen vedrører de manglende 40 cm af vendepladsens bredde, som måler 7,6 meter,
men ifølge lokalplanen skal være 8 meter.
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Boligselskabet Thorning ApS oplyser, at årsagen til de manglende centimeter af vendepladsens
bredde er en hæk, som entreprenøren under byggeriet har ladet stå både af hensyn til ejeren
af hækken samt den gene, det måtte medføre, såfremt hækken skulle fjernes.
Gældende planlægning
Ejendommen er omfattet af lokalplan 21-003 for et boligområde ved Mads Doss’ Vej i
Thorning, der fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres en vendeplads på minimum
8x8 meter.
Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og forudsætter en
dispensation fra § 4.5.
Høringssvar
Der har været afholdt nabohøring i perioden 17. april 2020 – 1. maj 2020 i henhold til
planlovens § 20.
Der er modtaget 2 høringssvar fra:
•
•

Jan Andersen
Ebba og Finn Nielsen

Høringssvarene omhandler bl.a. problemer med at vende på vendepladsen på grund af
parkerede biler, fejl i opmåling, en hæk går ud over vendepladsen og mangelfuld tilsynspligt.
Indsigelserne og Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelserne i notat
dateret 20. maj 2020 er vedhæftet som bilag til sagen.
Der er efterfølgende afholdt en partshøring, hvor der ikke er indkommet et modsvar til
indsigelserne.
Vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens
principper.
Teknik- og Miljøafdelingen har afholdt 2 møder med Thorning Boligselskab ApS og beboerne på
Mads Doss’ Vej, 24. oktober 2019 samt 28. februar 2020. På møderne er det drøftet, at
problemet med at vende på vendepladsen er parkerede biler, der gør vending umulig. Det har
boligselskabet taget til efterretning ved at udsende breve, der opfordrer beboere til at parkere
i egen indkørsel samt opsat et skilt med parkering forbudt ved vendepladsen. Der er 2
parkeringspladser til hver af rækkehusene og parkeringskravet i lokalplanen er overholdt.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt nabohøring i perioden 17. april 2020 – 1. maj 2020 i henhold til
planlovens § 20.
Der er modtaget 2 høringssvar.

Bilag
1 (Høringsnotat - Mads Doss Vej - 8484042)
2 (Høringssvar - samlet - 8496091)
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18 (Offentlig) Beslutning om strategi og retningslinjer for
anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse
Sagsbehandler: DR28656
SagsID: EMN-2013-64524

Resume
Siden 2014 har kommunen kunnet give støtte med hjælp fra statens ”Pulje til
Landsbyfornyelse” til en række by- og bygningsforbedrende aktiviteter i de mindre byer og i
det åbne land. Kommunens strategi for anvendelse af disse midler blev grundlæggende
besluttet af byrådet i juni 2014, og der kan derfor være behov for en drøftelse og evt. en
fornyelse af støttestrategien.

Indstilling
Teknik-Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at mulige strategier og retningslinjer for anvendelse af ”Landsbypulje-midler”
(støttemuligheder jf. byfornyelseloven) drøftes og



at Teknik- og Miljøafdelingen anmodes om at udarbejde et oplæg til fremtidig strategi
og retningslinjer for anvendelse af støttemidler jf. byfornyelsesloven.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Sagen udsættes.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Siden 2014 har staten årligt tildelt Silkeborg Kommune et beløb inden for den såkaldte
”Landsbypulje” efter byfornyelsesloven, som kommunen sammen med egne økonomiske
midler, har kunnet bruget til at støtte en række by- og bygningsforbedrende tiltag. Der kunne
være tale om:










Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger
Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger
Nedrivning af nedslidte boliger
Nedrivning af private erhvervsbygninger
Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både erhverv og
beboelse
Ombygning af erhverv til udlejningsejendomme
Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller
nedrivning

I juni 2014 besluttede byrådet, at de tildelte årlige puljer skulle bruges på støtte til nedrivning
af synlige og forfaldne bygninger i mindre byer og i det åbne land, hvor de er til gene for
omgivelserne. Tildelingen af støtte skulle ske på baggrund af en screening for -, og en
prioritering af forfaldne ejendomme i kommunen, som Teknik- og Miljøafdelingen fik
udarbejdet af en konsulent i 2013/14.
Tildelt statslig støtteramme til Landsbyfornyelse
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

Støtteramme (x1000 kr.)

2.500

2.300

769

611

637

1.062

1.226

(*: Omlægning af de statslige puljer til byfornyelse)

I finansloven 2019 blev rammen til byfornyelse i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny
landsbypulje, som den nyeste revision af byfornyelsesloven fra maj 2019 udmønter. Det
betyder, at de statslige puljer til byfornyelse er lagt sammen til en landsbyfornyelsesramme,
der kanaliseres til indsatser i landdistriktsområder. Tidligere har det været muligt at foretage
byfornyelse i alle byer. I årene 2019-2022 kan den statslige pulje anvendes til
landsbyfornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land, samt
kondemneringer i de større byer.
På baggrund af ”Landsbypuljemidlerne” har Silkeborg Kommune indtil nu fået nedrevet 29
skæmmende bygninger i landsbyerne og i det åbne land og der arbejdes aktuelt på 6 nye
nedrivningssager. Derudover har vi fået 6 ansøgninger om nedrivningsstøtte, som afventer
sagsbehandling. Desuden arbejdes der aktuelt på 1 sag om tilskud til renovering af en
privatejet erhvervs- og beboelsesejendom (bevaringsværdig bygning).
Strategier for landsbyfornyelse i andre kommuner
RANDERS KOMMUNE
I Randers Kommune brugte man i de første par år, landsbypuljemidlerne på omtrent samme
måde som i Silkeborg Kommune. Ejere af skæmmende bygninger kunne efter ansøgning få
tilskud til nedrivning af bygningen (-erne). Der lå dog ikke som i Silkeborg, en screening for
forfaldne ejendomme til grund for prioritering af ansøgningerne. Nedrivningerne lå meget
spredt i kommunen og nedrivningerne vurderedes kun i begrænset omfang at bidrage til de
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overordnede målsætninger om bosætning, forskønnelse og bedre boligkvalitet i
landdistrikterne.
I 2017 besluttede Randers Kommune derfor en mere strategisk tilgang til ”byfornyelse” i
landdistrikterne. Man besluttede at indsatsen vedrørende byfornyelse skulle omlægges, så
midlerne i den statslige landsbypulje til frivillige nedrivninger samt midlerne i den ordinære
byfornyelsespulje prioriteredes til bygningsforbedring, kondemnering, opkøb, nedrivning og
indretning af byrum i udvalgte områder. Det vurderedes at ville kunne give de udvalgte
landsbyer et meget mærkbart løft, og den samlede indsats ville give et resultat, der både
fjernede dårlige boliger og skæmmende bygninger, indrettede byrum på tomme arealer og
sikrede et attraktivt miljø for bosætning i landsbyerne. En sådan proaktiv tilgang forudsatte, at
kommunen i højere grad ville være opsøgende i de enkelte landsbyer, og betyde en målretning
af midlerne til de bygninger, der var mest skæmmende, til bygninger som havde en særlig
indvirkning på landsbyens bevaringsværdige miljø samt til byrum, der havde en særlig
betydning for landsbyens sammenhæng.
Randers Kommune har pt. gang i ”områdefornyelse” i bl.a. Langå og Øster Bjerregrav.
VIBORG KOMMUNE
I Viborg Kommune ønsker man med ”Landsbypuljemidlerne” at sikre bosætningen i kommunes
mindre landsbyer ved at støtte den udvendige vedligeholdelse af bygninger i landsbyerne, så
de fremstår pæne og ordentlige og så oprindelige som muligt. Desuden ønsker man at støtte
sammenhængende bebyggelser i landsbyerne.
Grundlæggende yder kommunen støtte i forhold til de regler, der er fastsat af staten
(byfornyelsesloven) men lægger vægt på renovering af klimaskærm (tag, ydermure, vinduer
og døre o lign.) eller nedrivning af faldefærdige bygninger. Ejere skal indsende ansøgning om
støtte til sit projekt. Kriterierne for tildeling af støtte til renovering er, at bygningen skal ligge i
eller tæt på en landsby/mindre by i kommunen, og at bygningen er opført før 1960. Den skal
desuden have en fremtrædende beliggenhed i byen, og ved renovering, skal dette ske i
respekt for bygningens oprindelige udseende og arkitektur. Skæmmende boliger tæt på en
landsby, og som i øvrigt opfylder kriterierne, kan i særlige tilfælde opnå støtte til renovering.
Nye muligheder
Som er fremgår af ovenstående har der været mulighed for forskellige strategier for
anvendelsen af de statslige støttemidler i ”Pulje til landsbyfornyelse”. I Silkeborg kommune har
vi, som beskrevet, anvendt midlerne til nedrivning af skæmmende ejendomme.
I Silkeborg Kommunes ”Planstrategi 2040” er udvikling i omegnsbyerne ét af 8 udvalgte
fokuspunkter og i mange af disse byer handler udvikling ikke kun udlæg af arealer til mere by,
men ofte også om forandring og udvikling inden for den eksisterende bys rammer.
Byrådet i Silkeborg har en ambition om at udvikle kommunen sammen med borgerne, - også
dem i omegnsbyerne. Udviklingen skal ske i samskabelse mellem politikere, borgere og de
fagprofessionelle medarbejdere og ledere i kommunen. Lokalrådene er en central medspiller i
denne sammenhæng, men forskellige interesseorganisationer kan også tænkes at kunne
bidrage.
På baggrund af ovenstående ønskes en drøftelse af strategi og retningslinjer for anvendelse af
støttemidler efter byfornyelsesloven (Pulje til landbyfornyelse) og en beslutning om at der skal
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udarbejdes en ny strategi og nye retningslinjer for den fremtidige anvendelse af støttemidler
efter byfornyelsesloven.
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19 (Offentlig) Beslutning om evt. fremrykning af tidsplan
for gågadeprojektet i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2020-00512

Resume
Søndergadeudvalget og Handel Silkeborg har anmodet om at få fremrykket anlægsarbejderne
for Søndergade, så arbejderne påbegyndes i 2020 fremfor som aftalt primo 2021. Ønsket
skyldes følgevirkningerne af covid-19. Evt. fremrykning kan have forskellige konsekvenser,
som er beskrevet i sagsfremstillingen.
Udvalget skal beslutte om tidsplanen skal fremrykkes.

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


at der tages beslutning om evt. fremrykning af anlægsarbejder for gågaderenovering i
Søndergade.

Beslutning
Udvalget besluttede at fremrykke anlægsarbejdet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget en anmodning fra Søndergadeudvalget under Handel
Silkeborg med ønske om at opstarte renovering af Søndergade gågade hurtigst muligt.
Ifølge kontrakten med entreprenør BUUS skal anlægsarbejder i Vestergade afsluttes ultimo
november 2020, så der tages hensyn til Black Friday og julehandlen. Dette er hidtil tilrettelagt
efter ønske fra Handel Silkeborg. Renovering af Søndergade er fastlagt til februar – ultimo
november 2021. Der er dermed planlagt for en anlægsperiode på ca. 10 måneder.
Et flertal i Søndergadeudvalget ønsker, at arbejderne i Søndergade opstartes i forlængelse af
færdiggørelsen i Vestergade. Ønsket er affødt af de følgevirkninger covid-19 har givet
handelslivet og butikkernes udfordring med begrænsning på antal kunder i butikkerne. De
handelsdrivende oplever markant færre kunder i gågaderne. Nu hvor der er færre kunder i
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gaderne, ønskes renoveringen fremskyndet, så ikke hele 2021 skal være præget af
anlægsarbejder. Der forventes mere normal kundetilstrømning til butikkerne i 2021.
Entreprenør BUUS er adspurgt om muligheden for at fremrykke anlægsperioden i Søndergade.
BUUS oplyser, at det vil være muligt at begynde anlægsarbejderne i august, da det er
forsyningens entreprenør, Brdr. Møller, som skal starte ud med kloakarbejderne. Brdr. Møller
har brug for en hurtig tilkendegivelse, da de skal forberede arbejdet. Kloakarbejderne vil
foregå fra Søndertorv og hen forbi Markedsgade, hvorefter der vil blive lagt midlertidig
belægning. Der skal ikke foretages kloakrenovering af den primære del af Søndergade.
Når BUUS har færdiggjort arbejderne i Vestergade i november, vil BUUS kunne fortsætte
anlægsarbejder i Søndergade med opstart fra Torvet og mod syd. Hvis der træffes beslutning
om at fremrykke projektet, vil BUUS kunne finde flere folk til projektet og dermed forventes
opstart i Søndergade i oktober 2020, når kloakrenoveringen er afsluttet.
Konsekvenser ved fremrykning af anlægsperiode i Søndergade
BUUS vil tage forbehold for evt. udgifter til vinterforanstaltninger. Vinteren 2020/2021 ved vi
ikke hvordan bliver, så der er risiko for at entreprenøren pga. vejret er nødt til at lukke
byggepladsen i 1, 2 eller 3 måneder. Det vil betyde en merudgift for projektet.
Nedlukning af byggeplads for vinterpause er fastsat til i alt 82.000 kr. mellem
anlægsarbejderne i Vestergade/Søndergade og mellem Søndergade/Søndertorv. Hvis projektet
fortsætter uden disse pauser, kan pengene bruges på andet.
Hvis projektet forløber uden uforudsete udfordringer, heri vinterforanstaltninger, må det
forventes, at arbejderne i Søndergade er afsluttet omkring sommer 2021.
BUUS stiller betingelse om at arbejderne i Søndertorv fortsætter herefter og ikke afventer til
2022.
Projektets rådgivere er ligeledes adspurgt om muligheden for at fremrykke tidsplanen. Dette
vil være muligt i forhold til tids-ressourcer.
Søndergadeudvalget har indhentet tilsagn fra butikkerne til fremrykning af tidsplanen. Der er
indkommet 23 tilsagn til en fremrykning af projektet. Se vedhæftede bilag.
Der er registreret 39 butikker/restauranter/frisører/banker i Søndergades stueetage og alle har
givet et svar.
BUUS ser positivt på en fremrykning af projektet. Handel Silkeborg bakker op om en evt.
fremrykning af projektet.

Bilag
1 (Liste over ønsker fra Søndergade - 8489616)
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20 (Offentlig) Orientering om processen for udvikling af
havneområdet
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2019-01429

Resume
Orientering om den videre proces med interessentinddragelse og skitsering for havneområdet.

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Sagen udsættes.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
3. juni 2019 blev Plan- og Vejudvalget orienteret om processen for udvikling af havnen i
Silkeborg. Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med rådgiver landskabsarkitektfirmaet
Werk udarbejdet et forudsætningsnotat for projektet som afsæt for skitseringsfasen. Notatet
er vedlagt som bilag.
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Projektområdet er markeret med hvid streg

I det følgende beskrives processen for inddragelse og tilblivelse af skitseprojekt, som forventes
godkendt politisk i juni eller august 2020.
Interessentinddragelse
Der nedsættes en følgegruppe, som består af nære interessenter i havneområdet. Formålet
med følgegruppen er at sikre ejerskab og indgå den vigtige dialog omkring behov og
funktioner for området. De eksisterende aktører har nogle vigtige bylivsskabende funktioner og
faciliteter som skal sikres i det fremtidige projekt. Funktioner og faciliteter, som i dag delvist er
adskilt, og som fremadrettet med fordel kan samles, og hvorpå der kan skabes vigtige
synergier. Følgegruppen skal præsenteres for 3 konceptuelle scenarier (dialogværktøj), og ud
fra det sætte retning på projektet. Grundet sundhedskrisen involveres interessenterne via
skypemøder.
De 3 konceptuelle scenarier vil blive præsenteret på udvalgsmødet.
Tidsplan
April – juni 2020: Interessentinddragelse og skitseringsfase.
Juni el. august 2020: Politisk behandling af skitseprojekt.
Efterår 2020/vinter 2021: Projektering og udbud
2021/2022: Anlægsfase og indvielse af nye byrum ved Søtorvet.
Projektet vil tage højde for usikkerheden omkring tidsperspektivet for ny
havnedok/havnebygning. Projektet skal kunne fungere både med og uden en ny havnedok.

Borgerinddragelse
Når skitseprojektet er politisk godkendt, forventes der afholdt et borgermøde i sensommeren
2020.

Økonomi
Midler til skitseprojektet findes dels på vejprojekt Søtorvet og dels via budgettet til
planlægning. Skitseprojektet skal belyse hvor mange midler, der skal afsættes til anlægsdelen.
I 2021-2022 er der afsat 21 mio. kr. + 20 mio. kr. til Søtorvet. (Vejprojekt)
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I 2022 og ”senere” er der afsat 2 mio. kr. + 4 mio. kr. til havneområdet, renovering af
ophalerplads.

Bilag
1 (FORUDSÆTNINGSNOTAT Silkeborg - Byrum ved havnen til PVU - 8427766)
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21 (Offentlig) Orientering om godkendelse af Sølysthallens
områdestudie
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2018-04419

Resume
Ejendomme 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.
Områdestudiet blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. april 2020, og
realiseringen heraf søges indarbejdet i anlægsbudgettet 2021 på bevilling 34.

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er givet 10 mio. kr. i 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 og brandsikkerhed. 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. De søges
indarbejdet i anlægsbudget 2021 på bevilling 34.
For en mere detaljeret beskrivelse, se bilag 1 – Sølyst Områdestudie.
Områdestudiets realisering kan ske inden for eksisterende lokalplan.

Borgerinddragelse
Følgende lokale interessentgrupper har bidraget til udviklingen af områdestudiet:
 Sølystskolens bestyrelse
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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.

Bilag
1 (Sølyst områdestudie inkl. bilag - 8458422)
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22 (Offentlig) Orientering om status på helhedsplanen i
Gødvad
Sagsbehandler: Dr16785
SagsID: EMN-2018-05322

Resume
Helhedsplanen for Gødvad-området blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. april
2018. Der gives et overblik og en status på helhedsplanens delprojekter.

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


at orienteringen om status på helhedsplanen i Gødvad tages til efterretning.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen for Gødvad indeholder følgende delprojekter:
Etape 1:
 Kunstgræsbane (Afsluttet 1. november 2019)
 Hal, sale og multihus (Første spadestik 9. marts 2020)
Etape 2:
 Ny Dybkærskole
 Sammenhængende uderum, herunder skolens udeområde og bytorvet
(Bytorvet er u finansieret)
 Vejanlæg inkl. parkering, stier m.m.
Herunder præsenteres status for de enkelte delprojekterne.
Hal, sale og multihus
Der er indgået kontrakt med LPH Byg december 2019. Byggeriet følger tidsplanen i henhold til
kontrakten. Der udføres lige nu fundering, kloak og sokkel. Projektet forventes afsluttet april
2021.
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Ny Dybkærskole, uderum, vej og parkering
5. marts 2020 afslørende Silkeborg Kommune vinderen af projektkonkurrencen for ny
Dybkærskole, bytorv, vej og parkering i Gødvad. Rådgiverteamet med Årstiderne
Arkitekter/Sweco, Autens og Vega Landskab blev vinder af projektkonkurrencen.
Der er 30. april 2020 indgået kontrakt.
I dialog med projektets interessenter og rådgivere udarbejdes nu et dispositionsforslag for det
samlede projekt (Etape 2). Denne proces indeholder en vurdering og prioritering af
konkurrenceprojektets muligheder. Med udgangspunkt i dispositionsforslaget udarbejdes et
projektforslag, som danner grundlag for selve udbuddet. Udvalgene orienteres igen i
september 2020 - forud for udbud.
Bytorvet i Gødvad skal binde området sammen og understøtter mangfoldige muligheder for
oplevelser, fællesskaber og bevægelse. Borgerne i området har et ønske om at skabe en
sammenhængskraft i området via et spændende uderum, hvor bytorvet smelter sammen med
skolens legeplads og skaber synergi og sammenhæng. Der arbejdes derfor bredt med mange
interessenter i området.
Vision for sammenhængende uderum, herunder bytorvet
Den fælles vision for uderum formuleres således: ”Der skal skabes inspirerende, aktiverende,
sammenhængende, trygge, varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring og
bevægelse. De skal understøtte mangfoldige aktiviteter og multikulturelle fællesskaber på
tværs af lokalområdet.”
Fire primære fokusområder og synenergier på tværs heraf danner omdrejningspunkt for en
nytænkning af udearealerne:





Samlingspunkter og byrum
Leg, læring og bevægelse
Grønne områder og outdoor
Arkitektur, kunst og kultur.

Læs hele uderumsprogrammet for legeplads og byrum her: https://silkeborg.dk/~/media/Omkommunen/Her-bygger-vi/Goedvad/020719PROGRAM-UDEAREALERGDVADlavoplsn.pdf?la=da
Herunder ses hvordan visionen og de fire fokuspunkter kan omsættes i en plan for bytorvet.
Planen er et overordnet niveau. Det forventes, at udvalget orienteres om den endelige plan til
september.
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Silkeborg Kommune og rådgiverteamet inviterer til et informationsmøde i oktober 2020, hvor
alle i Gødvad har mulighed for at se, hvordan området kommer til at se ud.
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, Plan- og Vejudvalget og Børne- og Ungeudvalget orienteres
forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af anlægsbudgettet, hvor der søges
bevilling til bytorvet.

Borgerinddragelse
I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har der været en grundig involvering af de
lokale interessenter. Der har været afholdt dialogmøder med de enkelte interessentgrupper
samt fælles dialogmøde, hvor alle interessentgrupper var repræsenteret.
Efter igangsætning af delprojekterne i 2019 har hvert delprojekt løbende inddraget de lokale
interessenter. Der har blandt andet været afholdt borgerworkshop og Vox-Pops.
4. marts 2020 inviterede Silkeborg Kommune sammen med Gødvad lokalråd til
informationsmøde om helhedsplanen i Gødvad. Ca. 85 borgere deltog.
1. juni 2020 igangsættes en inddragende proces vedrørende dispositionsforslag for skolen og
bytorvet. Det vil i høj grad omfatte skolens personale. Der afholdes ligeledes en workshop for
følgegruppen, som består af lokale interessenter herunder repræsentanter for
grundejerforeninger, idrætsforening og lokalrådet.

Økonomi
Bytorvet er ufinansieret.
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23 (Offentlig) Orientering om status på lokalplanlisten
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2020-01917

Resume
Fornyet orientering om status på plangruppens lokalplanliste med henblik på en nærmere
gennemgang forud for en fælles drøftelse af prioritering af kommende lokalplansager.

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



at orientering om lokalplanlisten tages til efterretning, og
at en prioritering af kommende lokalplansager drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Sagen udsættes.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Lokalplanlisten er opdateret pr. maj 2020. Status er, at der pt. er 45 lokalplaner i gang i
plangruppen, heraf er 30 lokalplaner politisk igangsat og to lokalplaner er i høring. 27
lokalplaner er i øjeblikket på venteliste, og der foreligger seks løse forespørgsler.

Beskrivelse af sagen
Grundet stor interesse for at bygge og investere i Silkeborg Kommune oplever vi et massivt
pres på lokalplanlægningen.
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Der prioriteres løbende, og vi har rigtig mange sager på venteliste uden, at vi kan give konkret
svar på, hvornår vi kan komme i gang. Parallelt med lokalplanarbejdet fylder særligt
kommuneplanrevision og en række større strategiske udviklingsprojekter i Plan. Der er således
behov for en drøftelse af prioritering af kommende lokalplansager. Lokalplanlisten vedlægges
til orientering.
Plangruppen benytter Excel arket ”Lokalplanoversigt og status” til at fordele og prioritere
lokalplansagerne i de enkelte teams. Listen indeholder ligeledes en oversigt over hvilke
lokalplaner, der er på venteliste i de enkelte teams. Sidst i dokumentet ses de løse
forespørgsler på lokalplaner, som ikke er fordelt.
Status er, at der pt. er 42 lokalplaner i gang i plangruppen, heraf er 27 lokalplaner politisk
igangsat og tre lokalplaner er i høring. 21 lokalplaner er i øjeblikket på venteliste og der
foreligger seks løse forespørgsler.
I forlængelse heraf er udarbejdet et foreløbigt årshjul for forventet politisk behandling af
kommende lokalplansager. Dermed tilstræbes et overblik over, hvilke lokalplaner der skal
behandles på hvilke møder i Plan- og Vejudvalget. Årshjulet vil blive opdateret løbende i takt
med, at flere lokalplaner igangsættes.

Bilag
1 (Lokalplanoversigt og -status maj 20 - 8484394)
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24 (Offentlig) Godkendelse af logo for SilkeRuten
Sagsbehandler: Dr14860
SagsID: EMN-2019-03546

Resume
På baggrund af Plan-og Vejudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets godkendelse af
ruteforløb og finansieringsmodel for SilkeRuten på møde 4. maj 2020, præsenteres her forslag
til logo for ruten til udvalgenes godkendelse.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen samt Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Plan- og Vejudvalget
samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at forslag til logo for SilkeRuten godkendes – dette under forudsætning af godkendelse i
begge udvalg.

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af udvalgsbehandling af ruteforslag og finansieringsmodel for SilkeRuten på
henholdsvis Plan- og Vejudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møder 4. maj 2020,
blev igangsat et arbejde med udvikling af et logo for ruten.
Forslag til logo foreligger nu til udvalgenes godkendelse, se forslag nedenfor samt nærmere
beskrivelse i vedlagte bilag 1.
Billede 1. Forslag til logo for Silkeruten
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NB. Tilpasning af farver på baggrund og logo kan forekomme.
Logoet skal indgå i den generelle skiltning af ruten, samt i den brede formidling på både
digitale og skriftlige platforme.

Bilag
1 (LOGO - SILKERUTEN OPLÆG - 8491633)
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25 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr13979
SagsID: EMN-2020-00040

Side 85

26 (Offentlig) Drøftelselse af forslag til driftsbudget 20212024 for Plan- og Vejudvalget
Sagsbehandler: Dr13052
SagsID: EMN-2020-01895

Resume
Drøftelse af forslag til driftsbudget 2021-2024 for bevilling 24 Kollektiv Trafik, bevilling 25
Veje, bevilling 28 Entreprenøropgaver og bevilling 29 Byggemodning.

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


at budgetforslaget 2021-2024 drøftes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning
Drøftet, idet udvalget ønsker en opgørelse over merbetalingerne til Midttrafik sendt til byrådet.
Budgetforslaget suppleres med udfordringen på indtægtsnedgangen på parkering samt
takstreduktionen på udeservering.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jf. den nye styringsmodel er der udarbejdet en udvalgsaftale samlet for bevillingerne på Planog Vejudvalget.
For bevilling 24 Kollektiv Trafik foreslås drøftet:
 Budgetforudsætninger
 Budgetoplæg
 Ændringsskema
For bevilling 25 Veje foreslås drøftet:
 Budgetforudsætninger
 Budgetoplæg
 Takster
 Ændringsskema
For bevilling 28 Entreprenøropgaver foreslås drøftet:
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Budgetforudsætninger
Budgetoplæg
Ændringsskema

Budgetmaterialet gennemgås på mødet.
Fagafdelingens kommentar:
Parkering
Samlet set mangler der årligt 1,6 mio. kr. i indtægter på parkeringsområdet. Taksterne for
parkering er sidst blevet reguleret i 2012. Siden da har indtægterne ikke fulgt
fremskrivningen.
I februar 2019 blev der indført 2 timers gratis parkering, hvilket har betydet en større nedgang
i indtægterne end forventet.
Der er samtidig stigende driftsudgifter til parkomater og parkeringssøgeringen. Det belaster
den øvrige vejdrift.
Det foreslås, at den manglende finansiering på parkeringsområdet som følge af 2 timers gratis
parkering kan løses via en forhøjelse af takster, via en øget bevilling eller en kombination.
Vælges en stigning på timetakster og periodekort på f.eks. 20 %, vil det betyde en merindtægt
på ca. 1,3 mio. kr.
Takstbladet vil i givet fald skulle tilrettes med de ændrede takster.
Takst for at skade kommunens træer
Teknik- og Miljøafdelingen ønsker at indføre faste takster for skader, som entreprenører og
arrangører forårsager på kommunens træer. Faste takster er mere gennemskuelige og
forståelige end den beregningsmodel, der tidligere er brugt – VAT19.
Desuden vil faste takster være lettere at håndtere administrativt.

Bilag
1 (Udvalgsaftale 202 Plan- og Vejudvalget - 8491215)
2 (Budgetforudsætninger bevilling 24 - 8472756)
3 (Budgetoplæg bevilling 24 - 8474979)
4 (Ændringsskema bevilling 24 - 8491245)
5 (Budgetforudsætninger bevilling 25 - 8491794)
6 (Budgetoplæg bevilling 25 - 8479303)
7 (Takstskema bevilling 25 - 8497021)
8 (Ændringsskema bevilling 25 - 8479305)
9 (Budgetforudsætninger bevilling 28 - 8475022)
10 (Budgetoplæg bevilling 28 - 8475064)
11 (Ændringsskema bevilling 28 - 8474993)
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27 (Offentlig) Beslutning om servicemål og tiltag i den
kollektive trafik i forbindelse med Trafikplan 2021
Sagsbehandler: Dr18373
SagsID: EMN-2019-00602

Resume
Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune.
Trafikplanarbejdet resulterer i en anbefaling af servicemål for minimumsbetjening af byer og
forslag til, hvordan den fremtidige kollektive trafik skal tilrettelægges.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalgets beslutning,





at servicemål for minimumsbetjening for byer godkendes,
at de beskrevne udvidelser og reduktioner indarbejdes i køreplanerne fra sommeren
2021,
at trafikkundepunkter i Kjellerup, Them og Voel styrkes, og
at arbejdet med Plustur iværksættes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med baggrund i Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 og Region Midtjyllands nedlæggelse af en
række regionale busruter i 2019 igangsatte Silkeborg Kommune arbejdet med en Trafikplan for
Silkeborg Kommune.
Formålet med arbejdet var dels at analysere benyttelsen af den eksisterende kollektive trafik
og dels at undersøge om sammenlignelige bysamfund har nogenlunde samme service.
Silkeborgs Trafikplan 2021 består ikke af en rapport, men af flere analyser, undersøgelser og
vurderinger, som er mundet ud i en målrettet løsning for de enkelte lokaliteter samt en
målsætning om minimumsservicemål, og hvornår den kollektive trafik kan tilbydes som
Flexbus.
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Analyser, servicemål og diverse overvejelser har været drøftet på temamøder i Plan- og
Vejudvalget 10. oktober 2019 og 20. april 2020. Med baggrund i disse fremlægges oplæg til
beslutning for den fremtidige kollektive trafik i Silkeborg Kommune.
Servicemål for minimumsbetjening
For byer med over 200 indbyggere ifølge Danmarks Statistik foreslås følgende
minimumsservicemål for betjening med bus eller Flexbus:
By størrelse
>2.000
1.000 – 1.999
500 – 999
200 – 499

Lørdage

Søndage

Kl. 6-18

Hverdage
Kl. 18-23

Kl. 8-22

Kl. 8-22

13
10
8
4*

2
2
2
-

8
6
6
-

8
6
6
-

* Skoledage – aftale om betjening af uddannelsessøgende er fortsat gældende.

Hertil kommer, at de enkelte byer selvfølgelig har et opland, som også dækkes af den
foreslåede minimumsbetjening, idet busserne standser på anfordring udenfor byområder.
I dag har mange af de mindre byer en højere betjening end minimumsbetjeningen, mens flere
af de større byer mangler betjening i forhold til ovenstående målsætning. Den nuværende
betjening af de enkelte bysamfund fremgår af bilag 1.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Plan- og Vejudvalget godkender servicemålene for
minimumsbetjening efter bystørrelser. På temamøderne er tilkendegivet, at der ikke skal
fjernes betjening over minimumsmål, hvis kørslen har en god benyttelse.
Forslag til udvidelser og reduktioner fra 2021
Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling i nedenstående kan kort opsummeres til:
1. At ture med få kunder omlægges til Flexbus eller nedlægges,
2. At Sorring fra 2021 betjenes med rute 113, og rute 112 nedlægges i Silkeborg
Kommune,
3. At Gjern tilbydes flere Flexbusture til/fra Voel/Silkeborg, og at betjeningen optimeres
mellem rute 223 og 313.
4. At Them/Salten/Bryrup tilbydes flere Flexbusture til/fra Silkeborg,
5. At Ans tilbydes flere Flexbusture til/fra Silkeborg,
6. At Fårvang tilbydes flere Flexbusture til/fra Gjern eller Voel,
7. At Thorning tilbydes flere Flexbusture til/fra Kjellerup,
8. At frekvensen på bybuslinje 1 Resenbro sænkes til timedrift på skoledage og 2-timers
drift skolefridage/weekend,
9. At frekvensen på bybuslinje 10 Gjessø og bybusbetjeningen af Funder Kirkeby med linje
5 reduceres i lighed med Resenbro.
Ture med få kunder
Plan- og Vejudvalget har på temamøderne tilkendegivet, at ture med få kunder skal have
særligt fokus, og at der ikke skal køre tomme busser. Derfor anbefaler Teknik- og
Miljøafdelingen, at ture med under 2 kunder i gennemsnit på skoledage og ture med under 5
kunder på øvrige dage omlægges til Flexbus eller helt nedlægges, medmindre der er
strukturelle årsager til at opretholde dem. Analyse og tilpasning foretages i forbindelse med
den ordinære køreplanlægning hvert år.
Den regionale betjening

Side 89

Region Midtjylland bestiller og betaler for den regionale kørsel i regionen. Kommunerne har
mulighed for at tilkøbe yderligere kørsel.
Silkeborg Kommune har anbefalet Region Midtjylland og Midttrafik, at de regionale ruter
benytter Nordskovvej fra 2021 i stedet for kørsel ad Aarhusvej-Østergade-Christian 8.s Vej, da
dette vil betyde en hurtigere kørsel til Trafikknudepunktet på Silkeborg Trafikterminal. Region
Midtjylland har besluttet fortsat at køre ad Aarhusvej af hensyn til betjeningen af
Regionshospitalet og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.
I forbindelse med Trafikplanarbejdet har der været fokus på, om de samlede ressourcer, som
Region Midtjylland og Silkeborg Kommune anvender til kollektiv trafik, kan udnyttes mere
optimalt. Her har været 3 fokusområder; Sorring, Gjern og Them/Salten.
Sorring
Den midlertidige betjening af Sorring, som blev iværksat, da Region Midtjylland nedlagde rute
112, har ikke dækket behovet på en tilfredsstillende måde. Teknik- og Miljøafdelingen har
derfor arbejdet med et ønske om, at Region Midtjylland omlægger rute 113 mellem Låsby og
Silkeborg. Dette har ført til en løsningsmodel, hvor rute 113 fra sommeren 2021 skiftevis kører
via Sorring/Voel og via Linå/Hårup mellem Låsby og Silkeborg. Modellen støttes af Region
Midtjylland, så længe de ikke belastes med yderligere udgifter. Modellen vil give følgende
betjening:
Rute 113 - antal ture via Sorring
Køreplan år
2019/20 2020/21
Hverdage
Lørdage
Søndage

2021/22
12+13
8+8
7+7

Rute 113 - antal
Køreplan år
Hverdage
Lørdage
Søndage

2021/22
14+13
7+7
6+6

ture via Linå
2019/20 2020/21
26+26
20+19
15+15
15+15
13+13
13+13

I sommeren 2020 reducerer Region Midtjylland betjeningen mellem Låsby-Linå/HårupSilkeborg med 6 ture på hverdage. Fra sommeren 2021 bliver kørslen i Linå/Hårup reduceret
yderligere for at etablere betjeningen af Sorring.
Indbyggertallet i Sorring er 1.152 og i Linå 516. Den foreslåede betjening med rute 113 er
derfor højere end minimumsservicemålet for begge disse byer.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Silkeborg Kommune tilkøber omlægningen af rute 113
via Sorring. Samtidig skal Silkeborg Kommune udtræde af samarbejdet med Skanderborg og
Aarhus kommuner om rute 112 Silkeborg-Tilst, da kørslen nedlægges i Silkeborg Kommune.
Gjern
Gjern betjenes af både regionalrute 223 mellem Hammel og Silkeborg og af lokalrute 313
mellem Fårvang og Silkeborg. Det er aftalt med Region Midtjylland, at optimering af kørslen
løbende skal vurderes ud fra de enkelte tures benyttelse i forbindelse med køreplanlægningen.
Dette kan gennemføres ved enten, at ture på rute 223 ikke kører via Gjern eller ved, at ture
på rute 313 afkortes og koordineres med rute 223 i Gjern eller Voel.
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Gjern by mangler én dobbelttur på søndage for at komme op på minimumsniveau. Teknik- og
Miljøafdelingen anbefaler, at Silkeborg Kommune tilkøber flexbusture på rute 223 mellem
Gjern og Voel/Silkeborg.
Them/Salten og Bryrup
Teknik- og Miljøafdelingen har anmodet Region Midtjylland om at omlægge rute 110 mellem
Horsens og Silkeborg til betjening af Them – det kommende trafikknudepunkt. Dette vil give
Them en øget kørsel og mobilitet også i retning mod Brædstrup/Horsens. Region Midtjylland
har været positiv overfor ideen om mest mulig kørsel for de samlede midler, og det er aftalt,
at enkelte ture på hverdage og weekendkørslen på rute 110 kan køre via Them. Herudover
anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at Silkeborg Kommune tilkøber Flexbusture for, at
Bryrup, Them og Salten kommer op på minimumsservicemålet.
Ans
Ans by mangler én dobbelttur på søndage for at komme op på minimumsniveau med kørslen
på rute 73. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Silkeborg Kommune tilkøber flexbusture på
rute 73 mellem Ans og Silkeborg. Silkeborg Kommune har gennem flere år tilkøbt Flexbusture
om aftenen og i weekender på strækningen på rute 73.
Den lokale betjening i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune bestiller og betaler for alt intern kørsel i kommunen – både lokale
ruter og bybusruter.
Fårvang
Fårvang betjenes med rute 313 via Gjern og Voel til Silkeborg. Betjeningen er lavere end det
foreslåede minimumsniveau – især på skolefridage og i weekender. Teknik- og Miljøafdelingen
anbefaler, at yderligere flexbusture etableres mellem Fårvang og Gjern eller Voel med
korrespondance til/fra regionale ruter.
Thorning
Thorning betjenes af lokalrute 801 og 802 til/fra Kjellerup. Fra trafikknudepunktet i Kjellerup
er der gode forbindelser både mod Silkeborg og Viborg med regionale rute 60 og 960X. Denne
struktur fastholdes.
I forhold til minimumsservicemålene mangler Thorning enkelte ture på skolefridage og i
weekender. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der indsættes Flexbusture på rute
801 på strækningen mellem Thorning og Kjellerup – flexbus tilbydes ikke i Neder Hvam og
Vium, da disse byområder allerede er tilstrækkelig betjente i forhold til målsætningen. Nogle af
de eksisterende ture på rute 801 har få kunder, og derfor anbefales løsningen med Flexbus.
Resenbro
Bybuslinje 1 betjener både Godthåbsvej, Aarhusvej og Resenbro by – herunder Sensommervej
og Resenbro skole. Herudover betjener regionalrute (112) 113, 223, 913X og 952X Aarhusvej.
Både rute 112/113 og 223 betjener Skærbækvej i Resenbro, mens rute 313 kun betjener
Resenbro øst for Resendalvej.
Så Aarhusvej og Resenbro har mange busafgange. Region Midtjylland har fastholdt regionale
busser på Aarhusvej, og derfor har Teknik- og Miljøafdelingen overvejet om Aarhusvej fortsat
skal betjenes med bybus. Midttrafik har analyseret benyttelsen af de mange busafgange på
strækningen og fundet, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet, hvis bybussen nedlægges –
specielt ikke om morgenen. Herudover er der mange interne rejsende mellem Godthåbsvej og
Aarhusvej.
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Elever bosat på Sensommervej er kørselsberettigede for elever i 0.-6. kl. til Resenbro skole, og
i 7.-9. kl. til Langsøskolen, da Skærbækvej er erklæret ”krydsning trafikfarlig for 0.-9. kl.”
Silkeborg Kommune har således en befordringsforpligtigelse i henhold til Folkeskoleloven. Hvis
muligheder for krydsning af Skærbækvej kan ændres, enten via gangbro/tunnel eller
etablering af signalanlæg med fodgængerfelt, vil hovedparten af eleverne ikke være
kørselsberettigede. Dog vil de mindste elever i den vestlige ende af Sensommervej fortsat
være kørselsberettigede efter afstandskriteriet. En anden mulighed er at opgradere Gjernbanestien, så eleverne kan henvises til at benytte denne som skolesti.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling, at bybuslinje 1 indtil videre opretholdes, men at
frekvensen sænkes til timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekender.
Herved vil Resenbro på hverdage være betjent med 17 bybusafgange og 27 afgange på rute
113 og 223 - hertil kommer 10 ture på rute 313, som kører via Gødvad.
Gjessø
Bybuslinje 10 betjener Gjessø i timedrift både hverdage, lørdage og søndage. Indbyggertallet i
Gjessø er på 826, og der er en lang strækning gennem skoven, hvor der ikke er beboelser.
Dette betyder, at en del ture har ingen eller kun få kunder.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at betjeningen af Gjessø reduceres tilsvarende Resenbro;
timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekender.
Funder Kirkeby
Bybuslinje 5 betjener Lysbro, Funder og Funder Kirkeby i ½-timedrift. Indbyggertallet i Funder
Kirkeby er 593, og derfor er der ingen eller kun få kunder med på en del af turene.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at linje 5 ændres, så bybussen kun betjener Funder
Kirkeby i timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekender. Bybussen
skal fortsat betjene Lysbro og Funder som hidtil, men bussen skal vende i rundkørslen tæt på
samkørselspladsen ved Motorvejen.
Trafikknudepunkter
I forbindelse med arbejdet med Planstrategi 2040 og Forslag til Kommuneplan 2021 indgår
trafikknudepunkter i Kjellerup, Them og Voel. I trafikknudepunkterne skal der helst være
indkøbsfaciliteter, parkeringsmuligheder, ventefaciliteter m.v. i en tæt nærhed med den
kollektive trafik.
Teknik- og Miljøafdelingen har i arbejdet med trafikplanen haft fokus på disse knudepunkter,
og om den kollektive trafik kan tilrettelægges mere optimalt. Det fungerer allerede i Kjellerup,
hvor den kollektive trafik siden 1981 har været samlet i et naturligt trafikknudepunkt i
Kjellerup midtby med de nord-/sydgående regionale ruter og med lokale tværgående ruter.
Them og Voel har ikke etablerede knudepunkter, og det skal der arbejdes hen imod med såvel
etablering af faciliteter som tilpasning af ruterne.
Plustur
Plustur er et nyt produkt, som kunder kan tilbydes via Rejseplanen, som den første/sidste del
af den samlede rejse, når der ikke er kollektiv trafik. Kunden skal betale 22 kr. for en Plustur
frem til et knudepunkt, mens Silkeborg Kommune skal betale den resterende del af udgiften til
turen i lighed med Flextur. Fra knudepunktet betaler kunden almindelig takst for den videre tur
med bus/tog.
Midttrafik præsenterede Plustur på temamødet for Plan- og Vejudvalget, og på baggrund af
tilkendegivelserne anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at Plustur etableres i Silkeborg
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Kommune fra sommeren 2021, og at Plan- og Vejudvalget senere tager stilling til, hvor der
skal fastlægges skiftesteder m.v.

Borgerinddragelse
På borgermøder i forbindelse med kommuneplanen i efteråret 2020 er det hensigten at
informere lokalråd og borgere om påtænkte tiltag i den kollektive trafik fra sommeren 2021.
På møderne forventes en drøftelse af de foreslåede ændringer, og hvordan servicemål for
minimumsbetjening af byer forventes udmøntet i lokalområdet.
Midttrafik fremlægger konkrete køreplanforslag i offentlig høring i januar måned hvert år. Det
er aftalt, at denne høring udvides til 4 uger for Silkeborg Kommune i 2021, og at alle lokalråd
kontaktes direkte og gøres opmærksom på høringen.

Økonomi
Trafikplanarbejdet skal holdes indenfor samme økonomiske ramme, som den hidtidige
kollektive trafik. Dog blev der i 2019 givet en 1-årig tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til en
midlertidig løsning for Sorring. Dette beløb bortfalder og den samlede kollektive trafik skal
derfor finansieres inden for den økonomiske ramme ekskl. denne tillægsbevilling.
Udvidelserne fra sommeren 2021 kan finansieres ved at sænke frekvensen på bybuslinje 1 til
Resenbro, linje 5 til Funder Kirkeby og linje 10 til Gjessø. Herudover kan opnås besparelser
ved at ændre busture med få kunder til Flexbus eller helt at nedlægge turene.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at med de beskrevne tiltag er der skabt mulighed
for at tilgodese de uddannelsessøgende med bedre kapacitet og på sigt at betjene de nye
bydele ved Eriksborg og Astrid Lindgrens Vej.

Bilag
1 (Opfyldelse af servicemål i køreplan 2020-21 - 8468389)
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28 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for at passe på
træerne
Sagsbehandler: Dr24159
SagsID: EMN-2020-02393

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen har brug for Plan- og Vejudvalgets godkendelse af krav til
entreprenører og arrangører om at passe på kommunens træer. Især træer på vejareal er
udsatte for skader.
Teknik- og Miljøafdelingen har været med til at udarbejde en hjemmeside og en folder, der
skal vejlede og stille krav til arrangører og entreprenører om at passe på træerne, når de
arbejder i Silkeborg Kommune.
Hjemmesiden indeholder også en oversigt over, hvad det koster at skade et træ og dets
rødder.

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


at hjemmesiden og folderen godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Træer i byen er meget sårbare på grund af den trange plads de ofte har. Selv små skader på
grene og stammer kan påvirke træets levetid. Derfor er det vigtigt at passe på kommunens
træer under gravearbejde eller ved arrangementer. Mange træer i byen står på vejareal.
Indholdet af hjemmesiden og folderen er udarbejdet i fællesskab på tværs af Vej og
Trafiksektionen (vejbeplanting), Natur og Miljøsektionen (rekreative områder, skove) og Kultur
og Fritidssektionen (legepladser, idrætsanlæg, parker, søbade mm.) Indholdet skal derfor
fremstilles for Klima- og Miljøudvalget.
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Teknik- og Miljøafdelingen har brug for Plan- og Vejudvalgets godkendelse af kravene om at
beskytte træerne.
Teknik- og Miljøafdelingen oplever, at træer bliver beskadiget i forbindelse med arbejder eller
arrangementer, fordi der ikke altid er den nødvendige respekt eller viden omkring træerne og
deres trivsel. Arrangører og entreprenører virker ofte uvidende om, hvor let rødder og grene
ødelægges, og hvad det betyder for et træ.
Det giver også ekstra arbejde, fordi der skal gartnere ud og rette op med en ordentlig
beskæring bagefter.

Folder og hjemmeside
Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en mindre folder og en side på kommunens
hjemmeside, hvor der er information om, hvordan man tager hensyn til træerne, og der er
skemaer med takster for, hvad en skade koster.
Der er opstillet krav til, hvordan arrangører og entreprenører bedst kan forholde sig, når de
skal arbejde i nærheden af kommunens træer.
Der er taget udgangspunkt i en folder med lignende indhold fra Aarhus Kommune.
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Dialog med udgangspunkt i denne folder, kan være med til at bevare flere træer som f.eks.
her ved Duelundvej.
Eksempler på krav til arrangører og entreprenører:
 De skal registrere de træer, der står nærmere end 20 meter fra arbejdsareal eller
arrangement.


De skal beskytte træer inden for arbejdsarealet, både krone, rødder og stamme.



Hvis de skal grave mellem træernes rødder, skal der håndgraves og rødderne skal
beskyttes.



Hvis et træ bliver skadet, skal Teknik- og Miljøafdelingen kontaktes, og Silkeborg
Kommune kan rejse krav om erstatning.

Prisfastsættelse af skade
Der findes en beregningsmodel, Værdisætning Af Træer (VAT19), der bruges til at beregne pris
på en skade eller erstatning for et træ. Det er en omfattende vurdering af hele træet, dets
trivsel og placering, som resulterer i et beløb. Hvis alle knækkede grene eller rødder skulle
udregnes på den måde, vil det være et stort administrativt arbejde
Der er udviklet en enklere model, som fremgår af hjemmesiden. Følgende skemaer angiver de
nye takster for erstatning. Taksterne skal gøre det mere gennemskueligt og forståeligt, hvad
det koster, og gøre det lettere at håndtere administrativt.
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Grenskader
Grendiameter (Ø)
Ø 10-30 mm
Ø 31-50 mm
Ø 51-100 mm
Ø 101-150 mm
Ø 151-200 mm
Over Ø 200 mm

Erstatningskrav
2.500 kr.
3.000 kr.
5.000 kr.
7.000 kr.
10.000 kr.
Træet skal erstattes beregnet ud fra VAT19

Stamme- og barkskader
Ved stamme- og barkskader beregnes erstatningskravet ud fra skadens størrelse og træets
stammeomfang.
Skadens del af stammens omfang
Erstatningskrav
Under ¼ del
5.000 kr.
Over ¼ del
Træet skal erstattes beregnet ud fra VAT19
Rodskader
Hvis en rod har taget skade, udløser det som minimum en erstatning på 5.000 kr.
Roddiameter (Ø)
Erstatningskrav
Ø 10-100 mm
5.000 kr.
Ø 101-150 mm
7.000 kr.
Ø 151-200 mm
10.000 kr.
Over Ø 200 mm
Træet skal erstattes beregnet ud fra VAT19
Krav til plantegrube
Hvis et træ har taget så meget skade, at Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det skal
erstattes af et nyt, skal det nye træs størrelse ligge så tæt op ad det gamle som muligt.
Samtidig stilles der krav til plantehullets størrelse. Træet skal have minimum 15 m3 rodvenligt
muld til rådighed i plantegruben. Skadevolderen skal betale for 3 års vanding og
vedligeholdelse af træet.

Økonomi
Teknik- og Miljøafdelingen beder om accept af beløbsstørrelser som grundlag for vurdering af
evt. erstatningskrav.

Bilag
1 (Pas på træerne i Silkeborg_A5 folder_wa - 8479501)
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29 (Offentlig) Orientering om natur og biodiversitet i
Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr24159
SagsID: EMN-2020-00446

Resume
Orientering til Plan- og Vejudvalget om Teknik- og Miljøafdelingens indsats for at fremme
naturen og den biologiske mangfoldighed langs vejene i Silkeborg kommune.
Tiltagene er både nyetablering af beplantning, men også omlægning af driften for at give plads
til naturen.

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen gør en stor indsats for at styrke biodiversiteten i kommunen og
sætter fokus på natur i byen.
Natur i byen
Ved at ændre på plejeniveauet og reducere antallet af græsklipninger, er naturen blevet rigere
i byen. Det giver et lidt mere uplejet udtryk, men borgerne får mulighed for at forstå
sammenhængen ved at læse de opstillede skilte. Borgerne har taget godt imod det.
Idéen er, at lade naturen gro ”vild med vilje” i områder af byen, som ikke gør meget væsen af
sig. Det kan være midterrabatter, vejgrøfter og små hjørner af parker. På den måde bliver der
plads til vilde planter, dyr og insekter, og samtidig bliver der skønne naturoplevelser helt tæt
på.
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Det drejer sig f.eks. om rabatter på Ansvej, Oslovej, Eidervej, Nørrevænget og langs
Højmarkslinjen.

Grøftekanter og rabatter
Græsrabatterne langs landevejene bliver slået så lidt som muligt. Slåningen er tilpasset
blomsterne, så deres blomstring og frøsætning bliver tilgodeset. På den måde bliver
blomstringen længere, og der er frø til nye planter året efter. Der er ingen væsentlig
besparelse ved at reducere slåningerne, fordi det i stedet kræver en større maskine eller tager
længere tid at slå, når græsset i rabatten står højt.
Græsrabatter på landet bliver slået 2 gange om året.
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Frugttræer og spiselige bede
Der er plantet frugttræer til gavn for både mennesker og dyr. Det er f.eks. i Kjellerup, Linå,
Bryrup og Silkeborg. Træerne er placeret væk fra trafikken, men tæt på gang- og
opholdsarealer, så de er lette at komme til. Der er plantet valnød, pære, kirsebær og æble.
I Fårvang er plantet et bed med blomster og urter, der kan spises og bruges i madlavningen,
samt buske med frugt og bær.

Bivenlige blomster og bede
I bedene bliver der plantet blomster og
stauder. Der vælges gerne blomster der er
gode for insekter, bier og sommerfugle. F.eks.
Sommerblomsterne i skålene og stauder i
Kærsgårdskrydset og i rundkørslerne.
I 2019 blev der langs Højmarkslinjen og
Søholtstien udsået 10.000 m2 bivenlig
blomsterblanding, så Silkeborg Kommune er
udnævnt som bivenlig kommune.
Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
Hvor det lader sig gøre etableres grøfter eller regnvandsbede med stauder og træer til Lokal
Afledning af Regnvand (LAR). F.eks. Balle Bygade, Gødvad Enge, Byhaven i Them, Søvej,
Vestergade og gågaderne.
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Nyanlæg
Ved anlæg af nye veje, reduceres
udlægningen af muld på rabatterne. Den
magre jord fremmer biodiversiteten, fordi
det mindsker konkurrencen fra græs og
andre aggressive planter.
På flere af de arealer langs statsvejen
Silkeborg Kommune har overtaget fra
Vejdirektoratet i forbindelse med
motorvejen, er der frabedt udlægning af
muld. Det er f.eks. langs Østre Ringvej,
hvor naturen får lov til selv at etablere
sig. Her er kun plantet buske i begrænset
omfang. Til gengæld får urter og
selvsåede træer som birk, eg og fyr få
lov til at vokse op.
Afvekslende fødegrundlag
Teknik- og Miljøafdelingen bestræber sig på at plante forskellige slags træer og buske, og
vælger gerne hjemmehørende arter. Det mindsker sårbarheden over for sygdomme, og det
giver større afveksling i fødegrundlaget for insekter og dyr. I Vestergade og gågaderne bliver
der f.eks. plantet mange forskellige slags træer og buske.
Bekæmpelse af japansk pileurt
Japansk pileurt er en af de uønskede arter, som breder sig især langs vejene. De
udkonkurrerer andre planter, og kan samtidig være skadelige for vejanlæg og bygninger, fordi
deres rødder kan gro igennem asfalt og beton. De er meget svære at stoppe.
I 2019 har Teknik- og Miljøafdelingen registreret alle fund af japansk pileurt. Indsatsen går
indtil videre på at holde planten i skak langs vejene. Der er ikke penge i driftsbudgettet til at
bekæmpe og udrydde den.
Japansk pileurt langs vejene bliver klippet særskilt, for ikke at sprede den yderligere med
rabatklipperen. Selv små plantedele, der bliver ført videre af klipperen, kan etablere sig til nye
kolonier.
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Teknik- og Miljøafdelingen har gjort forsøg med bekæmpelse ved både afdækning og
opgravning af planten fire steder. Det er to steder på byggemodninger og to på vejareal. Der
er tilsyn hver 14. dag for at fjerne nyopvækst disse steder.
I samarbejde med kommunikationsafdelingen og Silkeborg Forsyning bliver der lavet en
informationsvideo, der skal informere og guide borgerne i kampen mod japansk pileurt. Der er
også lagt information på hjemmesiden.

Borgerinddragelse
Der er opsat informationsskilte for at formidle naturens værdi de steder, hvor driftsniveauet er
ændret.
Frugttræer i Linå er plantet efter opfordring fra og i samarbejde med kirkegårdslederen.
Information på hjemmesiden opfordrer borgerne til at give et praj, hvis de ser japansk pileurt.

Økonomi
Mange af tiltagene holdes under driftsbevillingen til vejbeplantning og rabatter.
To forsøg med bekæmpelse af japansk pileurt er sket i forbindelse med byggemodning af
området.
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30 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse og salg af
offentligt vejareal
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-02097
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31 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-04001
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32 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2018-03139
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33 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse og salg af
vejareal
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-02096
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34 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2017-04844
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35 (Fortrolig) Orientering om retssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2016-04943
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36 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2019-05575

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
Orientering vedr. Midttrafik:
Orientering om at Midttrafiks bestyrelse har besluttet at opkræve ekstra acontobidrag fra juni
2020.
Dette for at sikre likviditeten hos Midttrafik og skyldes de faldende billetindtægter og
merudgifter til rengøring af busser på grund af Covid-19.
Brev fra Midttrafik, Bestyrelsesformand Claus Wistoft og Bestillerfordeling af tillægsbevilling til
budget 2020 er vedlagt som bilag.
Orientering vedr. Dalgasgade 24:
Lokalplanforslag 10-033 med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring frem
til 29. april 2020. Bygherre (Flemming Schibstad) har i høringsperioden indsendt høringssvar
med forslag til revideret bebyggelse med sadeltag på nogle af bygningskroppene. Der er ikke
reduceret i antallet af lejligheder, men bebyggelsen er pga. den nye tagform blevet en smule
højere end lokalplanen giver mulighed for. Herudover fremstår forslaget med tagterrasser på
de flade tage. I henhold til bygningsreglementet betragtes tagetager som en ekstra etage, og
det nye projekt vil derfor kræve en tilretning af lokalplanen for at give mulighed for:



Øget bygningshøjde (pga. sadeltag)
Ekstra etage (pga. tagterrasse)

Til udvalgets orientering har Teknik- og Miljøafdelingen sendt ændringer i fornyet høring i 4
uger.
Opfølgning på spørgsmål stillet op til udvalgsmødet:
Kuno F. Danielsen ønsker svar på nogle problemstillinger vedr. trafiksikkerhed m.v.
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Teknik- og Miljøafdelingen vil så vidt muligt besvare disse spørgsmål på udvalgsmødet.
Spørgsmålene vedrører:






placering af byskilt i Demstrup
forbedring af oversigts forholdene på Balle Kirkevej
UNO X skilt spærrer for udsyn ved den vestlige udkørsel fra center nord ad Viborgvej
det ”nye” trafiktællesystem med GPS
tilladelse til beboerne langs Gudenåen om at hæve deres haver

Nyt vejnavn:
Lokalplan 11-021, etageboliger ved Lupinvej i Silkeborg.
Vejnavn til området: Solsikkevænget.
Kort er vedhæftet som bilag.

Bilag
1 (Brev til kommuner og region - info om tillægsbevilling (bev 24) - 8459410)
2 (Covid-19 bestillerfordeling af tillægsbevilling (bevilling 24) - 8459408)
3 (Kort lokalplan 11-021 - 8450005)
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37 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2019-05577

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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