3 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
3.1 - Bilag: Samlet overblik efter fagudvalgsmøder ex. ældreboliger og særprojekter
DokumentID: 8506253

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

2021

Før 2021
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

24.750

35.350

28.870

19.000

18.000

4.000

4.000

4.000

4.000

141.970

Salg

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-225.000

Køb

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

225.000

0

6.950

5.000

3.500

2.500

4.000

500

5.500

15.000

Renoveringer og vedligehold
Indeklima/Ventilation
Renovering af byrådssalen mv.
Anlægspulje
Gødvad udearealer/torv, ved skolen

1

Brandsikring

2

7.000

Sejs-Svejbæk, flytning af p-pladser

3

9.300

Hvinningdal fællesarealer/hjerterum

4

2.000

Funder, ankomstområde/torv

5

1.300

500

Risikostyring, dørkontrol og indbrudsalarmer

6

0

1.900

Legionella-sikring

7

1.000

1.000

Cykelparkering Hvinningdal

8

150

Bevilling 14 Centralfunktioner

10.000

0

Kommuneplan mv.

1.950

11.950
10.000
15.000

14.000

4.000

4.000

50.000
4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

13.000

7.000

14.000
9.300
2.000
1.800
1.870

3.770
2.000
150

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

17.950

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.000

950

Kommuneplan mv.

1

Forundersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning

2

24.000

950

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.000

7.000

7.000

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

73.500

Digitalisering

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

31.500

Modernisering af IT infrastruktur og materiel

3.500

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

42.000

10.375

14.875

23.200

33.800

47.700

72.200

72.200

72.200

72.200

418.750

Vækstpuljen

2.950

7.450

7.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

77.900

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter

7.425

7.425

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

67.350

8.200

16.300

30.200

54.700

54.700

54.700

54.700

273.500

62.570

63.300

76.200

86.700

86.700

86.700

86.700

652.170

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

0

0

Anlægspulje
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

0

44.075

59.225

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.
Bevilling 25 Veje

Prioritering

Før 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

199.000

51.990

49.600

51.500

174.400

155.200

168.000

107.500

146.000

97.000

1.196.690

Cykelstier med medfinansiering

15.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.800

45.800

Nordskovvej - Drewsensvejs østlige forlængelse til
Århusvej

99.200

5.000

6.000

110.200

Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser
vedrørende veje mv.

5.700

5.100

5.100

5.700

5.100

5.100

5.700

5.100

5.100

47.700

Trafiksikkerhedsplan

2.300

3.500

3.500

4.700

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

28.000

0

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.000

1.000

1.200

Bymiljøer i Silkeborg Kommune
Udbygning af Christian d. 8.´s Vej, etape nord og etape
syd 2

28.300

Renovering af gågaderne i Silkeborg

22.000

5.000

5.000

Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (Center
Nord, etape 1)

24.500

5.500

400

8.000

5.500

13.500

Område studie i Hvinningdal, anlæggelse af veje, stier
og parkeringsplads

Vestergades Børnehus, etablering af adgangsvej
Sammenbinding af banestier frem til trafikterminalen
Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier
Søfront - forlægning af Søvej og parkering*
Forlængelse af Søholtstien til erhvervskorridoren
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej, Rodelundvej

30.500
32.000

4.900

17.600

52.900

2.190

2.190

1.500

1.500

3.000

500

500

1.000
32.000

44.800

600

600

20.400

19.800

20.400

2.600

140.000

17.000

17.000

1.200

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

2021

Før 2021

Frederiksberggade incl bomanlæg

1

Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs
Torvecenteret + trappe
Fredensgade, ændrede rampeforhold og
krydsombygning
Forbindelse til havnen og sti til museet

4

Hostrupsgade og Skoletorvet, ombygning

5

Supercykelstier

6

5.000

Renovering af Århusvej

7

1.000

Vejforlægning ved Eriksborg, midt

8

5.000

Ny Randersvej/Nørreskov Bakke, Eriksborg

9

2022

2023

3.200

4.100

1.600

2

500

1.500

1.800

3

4.100

5.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt
8.900

2.000

5.800

1.500

10.600

1.000

2.900

3.900

1.000

4.000

2.000

5.000

5.000

5.000

7.000
5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

45.000
6.000

10.000

15.000
24.300

25.700

25.000

75.000

Gangbro over Christian 8.s Vej

10

1.000

8.700

9.700

Hævning af Viborgbroen fra Papirfabrikken til Ansvej,
merforbrug

11

10.000

7.400

17.400

Søvejs forlægning, projektering

12

P-hus

13

35.000

40.000

Center Nord, etape 2-5

14

1.000

1.400
5.000

2.400

2.000

11.000

11.000

24.000

10.000

10.000

3.000

14.000

14.000

13.000

Omfartsvej Skægkær

15

Fordelingsvej sydøst om Kjellerup, Astrupvej-Illevej

16

Hårupvej forlægning vest om Hårupvej

17

Omfartsvej vest om Grauballe

18

Sejling Hedevej, midt

19

Søndre Gjessøvej, forlængelse til Rustrupvej

20

2.000

7.000

2.500

11.500

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

21

3.000

13.500

13.500

30.000

VVM Regionalbanen

22

Niveaufri jernbaneskæring Frederiksberggade

23

Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning

15.000

35.000
3.000

4.500

3.000

0

Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt
færdiggørelse mv.
Planlægning og Byggemodning

25.000

85.000

10.000
3.000

Pulje til byggemodning mv.

PLAN- OG VEJUDVALGET

35.000

14.500

25.000

44.000
53.000

2.500

500

25.000

25.000

50.000

25.000

125.000

3.000

30.900

36.000

39.000

39.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

320.900

17.900

32.000

35.000

35.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

279.900

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10.000
199.000

26.000

82.890

31.000
10.000

85.600

90.500

213.400

199.200

212.000

151.500

190.000

141.000

1.517.590

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Før 2021
27.990

2021

2022

64.650

47.650

Ombygning, forbedring m.v.

150

150

Udskiftning af legeredskaber

300

Helhedsplan for Indelukket

7.690

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

2023

2024

2025

2026

2027

2028

17.800

23.800

21.300

21.300

21.300

21.300

300

300

300

300

300

300

300

2.500

8.000

2.000

1.000

2029
21.300

300
21.190
4.500

Forbedring af koncertfaciliteter

4.000

Renoveringsopgaver i Indelukket

3.000
2.000

3.500

Friluftsfaciliteter

4.000
1.000

Trailcenter og outdoorfaciliteter

12.500

4.000

5.000

3.000

12.000

8.500

4.000

16.000
10.000

4.000

1.000

3.500

Etablering af nye idrætsfaciliteter
Kunstgræsbaner

7.000
2.000
1.000

Renovering af havneanlæg/bådpladser
Hal ved Sølystskolen

1.500

1.500

3.000

6.000

2.000

18.000

6.000

10.000

7.800

Realisering af helhedsplan for Søholt

2.800

2.000

7.800
4.200

2.000

1.000

12.000

3.000

3.500

1.000

1.000

1.000

1.500

Forbedring af omklædningsfaciliteter

1.500

Kunst i Byrummet, Bindslevs Plads mv.

1.000

288.390
2.400

4.500

Naturlegepladser

I alt

Anlægspulje

4.500

3.000

9.000

2.500
12.000

14.000

12.000
14.000

21.300

63.800

Tillægsudgifter vedr. ny hal ved Sølystskolen

1

Renovering af Museum Jorn

2

7.100

Renovering af kunstgræsbane ved Søholt

3

1.500

Renovering af atletikstadion

4

Indendørs atletikanlæg på Søholt

5

30.000

Omklædningsfacilitet ved svømmestadion

6

1.000

15.000

16.000

Ny hal i Sejs inkl. følgeomkostninger

7

1.000

12.000

13.000

Asfaltering af p-areal og opsætning af lys ved STIF-hallen

8

800

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

5.000

5.000
7.100
1.500
2.500

27.990

64.650

2.500
30.000

800
47.650

17.800

23.800

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

288.390

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 41 Skoler

Før 2021

2021

2022

2023

2024

6.700

94.000

142.500

137.600

Ny skole Dybkær

2.900

75.000

77.500

50.900

Funder-Kragelund skole, afd. Funder, ombygning

3.000

8.000

32.000

15.000

800

1.000

5.000

11.200

7.500

3.500

13.000

Hovedtandklinik i Silkeborg

23.500

2025
41.000

2026
59.000

2027
20.000

38.000

613.300
58.000

1.000

18.500

19.500
18.500

18.500

18.500

Virklund Skole, udbygning (se også udenfor rammen)

35.000
38.000

17.500

Midlertidige lokaler Funder-Kragelund og Sejs Skole (se
også udenfor rammen)

I alt

25.500
1.000

Balleskolen/Buskelundskolen, udbygning (se også
udenfor rammen)

51.000

2029

206.300

Funder-Kragelund skole, afd. Funder, udbygning (se
også udenfor rammen)
Sejs-Skole udbygning* (se også udenfor rammen)

2028

17.500

2.000

2.000

Funder-Kragelund skole, afd. Funder, udbygning (se
også udenfor rammen)

1

5.000

25.000

19.000

Midlertidige lokaler Funder-Kragelund og Sejs Skole (se
også udenfor rammen)

2

2.000

2.000

3.000

Skægkærskolen (inklusion), udbygning

3

3.000

Sejs-Skole udbygning* (se også udenfor rammen)

4

Balleskolen/Buskelundskolen, udbygning (se også
udenfor rammen)

5

21.500

10.500

Virklund Skole, udbygning (se også udenfor rammen)

6

1.000

30.000

Grauballe Skole, udbygning 1 ekstra spor/ny skole i
Eriksborg

7

1.500

50.500
7.000
3.000

1.000

35.000

1.000

1.500

38.500
32.000

500
1.000

31.500
30.000

18.000

49.000

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Før 2021
56.700

2021

2022

92.400

90.500

Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg

1.000

Pulje til bygningsmæssige ændringer

2.000
30.000

11.300

2023

21.000

Funder Børnehus etape 2, tilbygning og legeplads

18.500

5.000

Opførelse af daginstitution i Sejs-Svejbæk

17.200

13.400

2025

2026

2027

2028

2029

38.000

38.000

20.000

20.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

14.000

3.000

386.400

5.000
62.300
23.500
30.600

Nyt børnehus i Funder til 120 børn
Nyt børnehus i Balle til 100 børn

15.000

3.000

5.000

6.000

Nyt børnehus i Sejs til 60 børn

4.200

Nyt børnehus i Virklund til 60 børn

3.800

4.800

4.200

Pulje til moderniseringer

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Pulje til midlertidige pladser / udegrupper

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Anlægspulje
Nyt børnehus i Funder til 160 børn

1

10.000

25.000

Nyt børnehus i Gødvad til 160 børn

2

20.000

15.200

Nyt børnehus i Balle til 100 børn

3

1.000

15.000

Nyt børnehus i Funder til 120 børn

4

1.000

Nyt børnehus i Balle til 100 børn

5

1.000

Nyt børnehus i Sejs til 60 børn

6

1.000

Nyt børnehus i Virklund til 60 børn

7

Midtbyens institutioner - nybyg og modernisering

8

Pulje til moderniseringer

I alt

20.000

2.000

Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup

2024
37.800

Thorning børnehus, renovering

71.000

27.000
35.000
35.200

6.000

22.000
2.600

3.600

10.000

11.000

8.000
1.000

9.000
4.200

5.200
18.000

18.000

36.000

9

6.000

6.000

6.000

6.000

24.000

Pulje til midlertidige pladser / udegrupper

10

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg

11

1.000

Pulje til bygningsmæssige ændringer

12

2.000

2.000

Renovering af Granly til 100 børn + legestue

13

25.000

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

63.400

2.000

10.000

13.000

186.400

233.000

208.600

1.000

61.300

61.000

97.000

58.000

71.000

58.000

999.700

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 53 Socialområdet

2021

Før 2021
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

15.600

45.600

49.000

12.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

132.200

Anlægstiltag indenfor socialområdet

1.800

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10.600

Velfærdsteknologi

1.800

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10.600

1.000

17.000

22.000

5.000

Nyt botilbud til handicappede med 24 pladser
Renovering af Kernen, indeholdende delprojekterne:
(inkl. Udgifter til projektering og byggeledelse)
Ny pavillion og efterfølgende nedrivning af gammel
pavillon
Opdeling af eksisterende grupperum i Kernens
hovedbygning + øvrig inventar

1

3

750

750

Renovering af Kernens køkken

4

1.300

1.300

Renovering af udeområde ved Kernens atalier

5

200

Længerevarende botilbud til borgere med autisme
Midlertidigt botilbud til borgere med kombinerede
psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd
Udviklingspulje til nyt værkstedstilbud - beskyttet
beskæftigelse
Pulje til understøttelse af arbejdet med skæve boliger og
inklusionsboliger

6

1.000

17.000

22.000

7

1.000

7.000

3.000

8

1.000

SOCIALUDVALGET

45.000
0

2

5.250

9
0

5.250

200
5.000

45.000
11.000
1.000

500

1.000

15.600

45.600

1.500
49.000

12.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

132.200

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.
Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Ringgårdsparken - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape
Fårvang Ældrecenter - servicearealer
Skovly-Birkebo - servicearealer

Prioritering

Før 2021
20.326

2021
10.770

2022
10.500

2023
23.500

1.550
11.276

7.770

2.500

2.500

2024

2025

2026

39.600

29.200

34.500

5.000

10.800

14.500

2027
20.000

2028
20.000

2029
20.000

I alt
228.396
31.850
19.046

3.500

5.000

7.100

1.000

1.000

1.000

2.000

4.000

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

4.000

4.000

4.000

2.000

5.000

Nøglebriksystem, plejecentrene

5.000

5.000

Omstilling - indretning/demenssikring af plejeboliger

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

4.000

5.900

15.500

15.500

15.500

20.000

76.400

39.600

29.200

34.500

20.000

20.000

20.000

228.396

Det nære sundhedstilbud
Nøglesystem, hjemmeplejen
Mindre anlægsarbejder, herunder arbejdsmiljøtiltag

500

Plejeboligplanens omstillingspulje
Demenssikring af plejecentrene

Nyt omsorgssystem

3.000

2.000
20.326

3.000
10.000
2.000

2.000

2.000

14.500
15.000
10.000
10.000
15.000

1.000

3.000

Anlægspulje
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

20.600

10.770

10.500

23.500

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Bevilling 81 Natur og Miljø

2021

Før 2021
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

13.700

10.200

10.900

12.000

7.100

4.500

4.500

4.500

4.500

71.900

Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2.700

Naturhandleplaner

700

800

1.200

1.000

Udbygning af publikumsfaciliteter langs Gudenåen

3.700
300

Rågekampagne

500

800

200

Istandsættelse af Kjellerupbanen
Nipgård Sø
Naturkvalitetsplan, herunder sikring af pleje på
værdifulde naturarealer

200
500

500

500

500

1.000

400

300

200

Genopretning af højmoser

0

Renovering af stier og broer i bynære områder i
Silkeborg

400

500

200

Fugletårne ved Ørnsø og Stenholt mose

400

Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane
300

Opmåling og digitalisering af vandløb mv.
500

600
5.900

200

1.000

300

1.000

400

800

500

500

500

1.700

800
300

300

500

Thorsø og andre vandområder

500
1.200

Lokalforankrede stiprojekter

500

200
2.200

500
600

Sluseanlæg

1.500

400

Vandet og Middelhede mose

Vand og klimaplaner

200
1.000

500

Etablering af vandrerute fra Virklund til Hærvejen

200

Realisering af visionshæfte for Krabbes Grønne Ring
1.100

300

600

500

1.000

500

700

500
900

2.500
3.000

300

Naturhandelplaner for 3. planperiode

500

1.800

1.000

Japansk pileurt

3.000
500

Projekter med udtagning af lavbundsjord

500
1.500

1.500

Ny naturkvalitetsplan - indsatser og kommunikation

700

700

Vium Mose - plejeplan, genopretning og pleje

500

Klimahandleplan

1

5.000

Styrket klimasekretariat
Anlægsprojekter for virkemiddelkatalog i helhedsplan for
Gudenåen

2

1.000

1.000

1.000

1.000

3

5.000

5.000

5.000

5.000

Sårbarhedskortlægning i byudviklingsområder
Miljø- og publikumsforbedrende projekter i vandløb og
søer

4

100

100

KLIMA- OG MILJØUDVALGET
ANLÆG I ALT EX. ÆLDREBOLIGER OG SÆRPROJEKTER

5

500
5.000

1.000

5.000
20.000
200

500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

13.700

10.200

10.900

12.000

7.100

4.500

4.500

4.500

4.500

71.900

6.500

310.716

418.085

491.775

462.870

425.400

396.000

458.000

344.000

395.500

333.500

3.890.346

Anlægsbudget 2021-2029
Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Prioritering

Før 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

Bevilling 73 Sundhed og Ældre, afvigelser i forhold til
rammen

-19.100

-20.500

17.990

-4.460

8.570

17.500

Udmeldt ramme inklusiv korrektioner

305.735

282.275

272.200

291.800

291.800

275.400

258.000

258.000

258.000

2.493.210

131.450

230.000

172.680

138.060

95.630

165.100

86.000

137.500

75.500

1.231.920

17.000

35.000

10.110

10.000

3.000

2.100

2.100

4.000

2.770

Anlægsbehov udover rammen

0

Ældreboliger
Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud 1. etape

5.700

Ringgårdsparken - Nylandsvej egenfinansiering/grundkapital - 1. etape
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud

16.650

Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital
Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud

10.970

4.120

20.770

1.470

1.470

2.000

5.000
400

800

2.440

400

24.350

10.990

29.900

47.440

14.510

12.770

3.000

0

0

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

80.000

85.000

175.000
-175.000

Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital
Ældreboliger i alt

80.810

10.000

7.900

24.900
4.040
142.960

Særprojekter
Energibesparende projekter
Ny ringvejsbro over Gudenåen
Ringvejsbro, indtægter
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej
Cykelbane
Særprojekter i alt

Anlæg i alt

72.000

-80.000

-95.000

13.500

26.500

25.000

500

21.700

3.300

4.500

24.000

56.200

26.300

12.500

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

167.000

359.066

485.275

547.975

522.810

447.910

416.770

469.000

352.000

403.500

341.500

4.200.306

65.000
30.000

3 Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
3.2 - Bilag: Kommentarer fra fagudvalg og fagafdelinger til input til anlægsbudget 20212029
DokumentID: 8506265

Kommentarer fra fagafdelinger/fagudvalg i sagen om input fra fagudvalgene

Plan- og Vejudvalget:
Kommentar fra fagafdelingen: Fagafdelingen indstiller, at det samlede beløb på 140 mio. kr. til
projekt ”Søfronten - forlægning af Søvej og parkering” finansieres af kassen og ikke kun de 50
mio. kr. der er fastsat i budget 2020.
Med den nuværende ramme på bevilling 25, er det ikke muligt at færdiggøre allerede
igangsatte projekter, hvor kommunen har forpligtigelser. Det gælder fx færdiggørelse af
Søtorvet og Christian 8.s Vej.
Med det nuværende budget 2021-2029, ”Bilag A”, er det ikke muligt at igangsætte nye
projekter fx Fredensgade, Supercykelstier, Vejforlægning Eriksborg og Ombygning af
Hostrupsgade/Skoletorvet indenfor rammen.
Infrastrukturen og fremkommeligheden i Silkeborg er afhængige af, at disse projekter bliver
realiseret.
Hvis rammen udvides med anlægsbeløb fra ”Bilag B”, bliver rammen på vejområdet for 2021
2029 tilstrækkelig til realiseringen af de yderste vigtige beskrevne infrastrukturprojekter i
forhold til kommunens fremtidige vækst.
Det gælder fx Renovering af Århusvej, Center Nord etape 2-5, Ny Randersvej/Nørreskov Bakke
ved Eriksborg, Omfartsvej Skægkær, Fordelingsvej sydøst om Kjellerup Astrupvej-Illervej,
Hårupvej forlægning vest om Hårupvej, Omfartsvej vest om Grauballe, Søndre Gjessøvej til
Rustrupvej, Vestre Højmarksvej til Funder, Sejling Hedevej midt med mere.
I forhold til realiseringen af kommuneplanen og de øvrige anlægsområder inden for bevilling
25 Veje, så er investeringsbehovet væsentlig højere end den nuværende ramme jf.
Trafikinvesteringsplanen.
Det anbefales derfor stærkt, at anlægsrammen for området bliver min. 80 mio. kr. om året.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Fagafdelingens kommentarer: Bilag B afspejler at der på bevilling 34 Kultur og Fritid er et
anlægsbehov udover udmeldt ramme, der er et ønske om at udvide med 7 projekter. Fire af de
projekter der er behov for at udvide med er afledte konsekvenser af beslutninger som ikke er
truffet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, herunder:
-

Tillægsudgifter vedr. en ny hal ved Sølystskolen
Omklædningsfacilitet ved svømmestadion
Ny hal i Sejs inkl. følgeomkostninger
Renovering af Museum Jorn

Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler
Fagafdelingens kommentar: Børne- og Ungeudvalget er på den foregående sag orienteret om
elevtalsprognosen. Af orienteringen fremgik blandt andet, at skoleområdet i de kommende år
bliver udfordret på kapaciteten i flere områder:
- Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder
- Resenbro Skole
- Området med Dybkærskolen, Grauballe Skole og Gødvadskolen
- Sejs Skole
- Området med Balleskolen og Buskelundskolen
- Virklund Skole
Områderne er indarbejdet i udkastet til anlægsbudget, bortset fra Resenbro Skole, hvor
udviklingen følges meget nøje.
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
Kommentar fra fagafdelingen: Børne- og Familieafdelingen udarbejder sammen med
Økonomiafdelingen en prognose for dagtilbud, dels med henblik på at beregne udgifterne til
drift af området, dels med henblik på at få et billede af behovet for fysisk kapacitet. Udvalget
bliver på mødet også orienteret om prognosen for dagtilbud.
Væksten i børnetal sker fortrinsvis i de områder hvor kapaciteten i de kommunale
daginstitutioner allerede er presset, så væksten vil medføre et markant udbygningsbehov.
Væksten fra 2020 til 2024 er størst i de store boligområder omkring Silkeborg by; Funder,
Balle, Dybkær og Gødvad.
Andre store vækstområder i denne periode er Sejs, hvor børnetallet forventes at stige med
knapt 86 børn, Kjellerup, hvor børnetallet forventes at stige med 51 børn og Resenbro, hvor
børnetallet forventes at stige med 31 børn. I de følgende år (fra 2024 og frem) er væksten
fortsat koncentreret om disse områder, derudover kommer Virklund, Gjessø og Grauballe til
som vækstområder.
Alle bilag er udfyldt i samarbejde med Ejendomme.
De nye anlægsprojekter er primært projekter, der skal være med til at løse kapacitetsbehovet.
De nye projekter er her oplistet:
- To nye børnehuse i Funder til henholdsvis 160 børn og til 120 børn
- To nye børnehuse i Balle, begge til 100 børn
- Nyt børnehus i Gødvad til 160 børn
- Nyt børnehus i Virklund til 60 børn
- Nyt børnehus i Sejs til 60 børn
- Renovering af Granly til 100 børn samt legestue
- Pulje til moderniseringer
- Midtbyens institutioner – modernisering, ombygning og nybyg

Socialudvalget
Udvalgskommentar: Drøftet, og der ønskes en drøftelse af karakteren af et kommende
botilbud på det næste udvalgsmøde, eller snarest derefter.
Kommentar fra fagafdelingen: På bevilling 53 Socialområdet, er der en årlig anlægsramme på
3,6 mio. kr. i 2021-2022, og derefter er rammen reduceret til 2,0 mio. kr. i 2023-2029.
Der er udarbejdet beskrivelse af anlægsbehov udover denne ramme på et botilbud til
handicappede med 24 boliger, samt renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen.
Sundheds- og Ældreudvalget
Kommentar fra fagafdelingen: Efter aftale mellem Ejendomschefen og Sundheds- og
Omsorgschefen anbefales, at der ikke igangsættes nye byggeopgaver – det omfatter både
nybyggeri og ombygninger af bygningsporteføljen, som disponeres af Sundheds- og
Omsorgsafdelingen, før der er udarbejdet en samlet konsolideringsplan, herunder en revideret
plejeboligplan for den samlede bygningsmasse.
Som en følge af ovennævnte anbefaler afdelingscheferne at
 at byggesagerne i Fårvang og Bryrup (Birkebo/Skovly) fortsætter
 at påbegyndelse af Ringgårdsparken udskydes et år
Sundheds- og omsorgschefen anbefaler ligeledes
 at udvidelsen af Rosengårdscentret
 at modernisering af Al-huset
 at udvidelsen af Søvangen
udskydes til en senere fornyet beslutning og at de afsatte beløb til
 Rosengårdscentrets udvidelse på 2,5 mio. kr.
 Al-husets modernisering på 1,0 mio. kr.
 Søvangens udvidelse (servicearealer) på 2,5 mio. kr.
tillægges ”pulje til projekter efter 2023”.
Sundheds- og Omsorgschefen anbefaler ligeledes, at det disponible rammebeløb i 2029 på 20
mio. kr. ligeledes tillægges ”pulje til projekter efter 2023”.

Økonomistaben, maj 2020

4 Orientering om udvalgsaftale for Økonomi- og
Erhvervsudvalget
4.1 - Bilag: 10-1 udvalgsaftale 2021
DokumentID: 8505612

Udvalgsaftale 2021

Udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Udvalgsaftalen er indgået mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og henholdsvis Ejendomschefen for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme og kommunaldirektøren for bevilling 14 Centralfunktioner. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål.
Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision
•
•
•

Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv
Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik
Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed
og livskvalitet for alle

Strategiske
Mål
målsætninger
Attraktivitet
og vækst

➢ Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser.
➢ Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke
mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder
anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform.
Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.

Fællesskab og
Velfærd

➢ Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver
til virkelighed i samspil med lokalområde.
➢ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte
udfolder egne ressourcer og potentialer.
➢ Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og
fællesskaber, der samler og fornyr.
➢ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad,
mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.

Outdoor og
Bevægelse

➢ Natur og udendørsaktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger.
➢ En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen,
fremmer sundhed, bevægelse og leg.
➢ Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom
kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.

Robust
økonomi

➢ Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser.
➢ En robust kassebeholdning der muliggør investeringer.
➢ Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at have særligt fokus på budgetoverholdelse og
-opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
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Nedenfor fremgår Silkeborg Byråds værdimarkører, som beskriver måden, vi arbejder på, når
vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører

Hvordan…

Samspil med omverdenen

Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv

Samspil på tværs i kommunen

Gennem dialog og imødekommenhed

Fokus på de mest sårbare

Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd

Faglighed og evidens

Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål
Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.
På en lang række områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget er der udarbejdet særskilte
politiker, strategier og handleplaner f.eks. indenfor erhverv og turisme.
Bevillingsmål
Mål for bevilling 12 Kommunale ejendomme
Mål
Udarbejdelse af Ejendomsstrategi for 2021-2025

Handlinger
Godkendelse af projektforklæde
i Direktionen.

Succeskriterium
Ejendomsstrategien er godkendt af byrådet inden udgangen af 2021.

Gennemførelse af proces og involveringsplan.
Implementering af energiledelse

Som en del af klimastrategien
kan byrådet igangsætte handlepunktet Implementering af
energiledelse i Silkeborg Kommunes Ejendomme.
Såfremt dette igangsættes skal
dette forankres ved Energileder
i Ejendomme.
Målsætningen er på sigt at
kunne reducere energiforbruget
med min. 5%, svarende til systematisk energiledelse. Det
endelige potentiale skal dog
kortlægges som en del af implementeringen.

Energiledelse er implementeret
ved Energileder i Ejendomme.
Øvrige afdelinger er introduceret til begrebet Energiledelse.
Målsætningen for energibesparelser i de kommende år er
fastlagt og godkendt af byrådet
inden udgangen af 2021.
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Klima- og Miljømæssigt fodaftryk ved nybyggeri

Som en del af klimastrategien
kan byrådet igangsætte handlepunktet Fodaftryk ved nybyggeri.

Analyse og rammerne for arbejdet med klima- og miljømæssigt fodaftryk ved nybyggeri er
fastlagt, og behandlet i byrådet
inden udgangen af 2021.

Såfremt dette igangsættes skal
der udarbejdes analyse til politisk beslutning vedr. konsekvenserne af at sætte fokus på
og evt. krav til klima- og miljøaftryk ved nybyggeri.
Reduktion af CO2 udledningen
fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårigt)

Løbende forbedringer af energistyringen.
Implementering af energibesparende projekter.

En opnået reduktion på minimum 2 % af CO2 udledningen
fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme.
Derved reduktion af energiforbruget.

Mål for bevilling 14 Centralfunktioner
Mål
Silkeborg Kommune er fortsat
en attraktiv arbejdsplads, der
kan fastholde kompetente medarbejdere og give gode mulighed(er) for et arbejdsliv, hvor
den enkeltes kompetencer videreudvikles og styrkes

Handlinger
Silkeborg Kommune arbejder
med sin brandingværdi som arbejdsplads. Herunder at fortælle de gode historier om en
progressiv og nytænkende
kommune og arbejdsplads.
Branding om at vi er en kommune der gør en forskel for
borgerne.
Der er fokus på at kunne tilbyde fleksible og attraktive arbejdsvilkår.

Gennemførelse af trivselsundersøgelse
Fastholde fokus på nedbringelse af sygefraværet
Samarbejde på tværs af relevante afdelinger i forbindelse
med nedbringelse af sygefraværet

En bred vifte af initiativer fra
Organisation & Personale (O&P)
skal understøtte Silkeborg
Kommunes ledere i arbejdet
med nedbringelse af sygefravær.

Succeskriterium
En fleksibel og attraktiv arbejdsplads skal omsættes til
konkrete målbare succeser. Målinger på HR-området kan derfor vise, at Silkeborg Kommune
er en attraktiv arbejdsplads.
F.eks. Trivselsundersøgelse,
medarbejderomsætning, sygefravær mv.
Overvågning af nabokommuners lønniveauer. Målet er at
være konkurrencedygtig indenfor sammenlignelige stillingsniveauer.
Der måles på personalegennemstrømning, antal stillingsog genopslag, kort- og langtidssygefravær.

Udviklingen i fraværet følges
tæt og i forbindelse med store
udsving udføres servicetjek på
de enkelte arbejdspladser i
samarbejde med ledelse og
medarbejderrepræsentanter.

Silkeborg Kommunes sygefravær skal fortsat være i den nederste kvartil sammenlignet
med de øvrige kommuner i
Danmark.

Der indledes en dialog mellem
Beskæftigelsesafdelingen og
Organisation og Personale om

At der er en proaktiv dialog
med arbejdspladserne omkring
fravær, og at arbejdspladserne
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Gennemførelse af rekrutterings- og fastholdelsesanalyser

der kan være fordele ved tidligere i fraværsprocessen at
starte et samarbejde mellem
kommunens arbejdspladser,
Jobcentret samt Organisation
og Personale. Med respekt for
at kommune både kan være arbejdsgiver og myndighed.

inddrager organisation og personale rettidigt i sagerne.

Resultater og anbefalinger fra
tidligere gennemførte analyser
indenfor en række afdelinger,
samt tværgående undersøgelser implementeres. Mulighed
for analyse på flere områder og
stabe undersøges.

At anbefalingerne bliver prioriteret og implementeret samt at
kendskab til undersøgelsens resultat og anbefalinger er bredt
ud til organisationen via møder
med chefer og sektionsledere.
At resultatet af undersøgelsen
bliver gjort til genstand for en
drøftelse i de MED-organisationer, hvor det aftales, hvilke
indsatser der fremadrettet skal
arbejdes med.

Et større og mere kvalificeret
ansøgerfelt til ledige stillinger

Silkeborg Kommune intensivere
brugen af sociale medier i rekrutteringen af ledere og medarbejdere som supplement til
opslag på hjemmeside og
jobportaler.

Konstatering af en øget trafik
på de sociale medier bl.a. via
en opfordring til de enkelte ansættelsesudvalg om at dele opslag i eget netværk.

Teknologier og digitale muligheder udnyttes og udvikles på
alle fagområder for at øge kvaliteten af velfærden.

Det skal generelt iagttages, at
teknologiens muligheder udfordrer det eksisterende paradigme, samt at implementering
af ny teknologi kan have afsmittende effekt på andre fagsystemer og medføre nye arbejdsgange.

Silkeborg Kommune fastholder
en position blandt de mest progressive indenfor RPA (Robotics
Process Automation) – automatisering af arbejdsgange i det
kommunale landskab.

Der skal være fokus på at implementering af ny teknologi,
skal erstatte gammel teknologi
og eller manuelle arbejdsgange. Det skal ske med bredere sigte end 1-1. og organisationen skal øge brugen af de
teknologiske muligheder.
Organisationen skal være mere
nysgerrige på ny teknologi, vi
skal afprøve flere ”dimser” og
nye processer.

Silkeborg Kommune får implementeret flere forskellige typer
og øget antallet af sensorer til
målinger. Alle velfærdsområderne bør have et stort fokus
på dette.

Silkeborg Kommune øger brugen af de digitale værktøjer,
der stilles til rådighed. I forlæn-
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gelse heraf at brugen af e-learning til kompetenceløft øges
generelt.
Silkeborg Kommune styrker
den boligsociale indsats, ved
både fysisk og socialt at løfte
boligområder, der er udfordrede på deres fremtidige attraktivitet.

Der udarbejdes en lokal byudviklingplan for området ved Resedavej/Lupinvej med høj grad
af interessent-inddragelse om
vision og indhold.
Byudviklingsplanen skal indeholde forskellige tiltag, der bidrager til at løfte områdets
egen identitet og samtidig styrker områdets forbindelser til
den øvrige by.
Silkeborg Kommune fastholder
og fortsætter med at udvikle
den skærpede beskæftigelsesindsats i boligområdet Resedavej/ Lupinvej i samarbejde med
Den Boligsociale Helhedsplan i
området.
Der er generel opmærksomhed
på behov for boligsociale indsatser i kommunens øvrige boligområder. Der udarbejdes en
boligsocial database til at monitorere på udviklingen i både almene og private boligområder i
kommunen.
Dialogen mellem Silkeborg
Kommune og boligorganisationerne styrkes for at opnå større
helhedsbetragtning på udviklingen i boligområder der er eller
risikerer at blive udfordret.

Projektorganisation, der skal
udarbejde byudviklingsplan for
området ved Resedavej/ Lupinvej er nedsat i efteråret 2020.
Der foreligger en vision for planen juni 2021 og en godkendt
plan ultimo 2021.

Andelen af beboere i alderen
18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelse er under 40 pct.
opgjort som gennemsnit over 2
år i boligområdet Resedavej/Lupinvej.
Den boligsociale database er i
brug inden udgangen af 2020
og anvendes som monitoreringsværktøj til også på sigt at
kunne iværksætte relevante
indsatser.

Den boligsociale indsats dagsordenssættes i den årlige styringsdialog mellem kommunen
og boligorganisationerne.
Der afholdes i 2021 en boligsocial konference for byråd, boligorganisationer og andre interessenter om den boligsociale
udvikling i kommunen.
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1. Bevilling 11 Ældreboliger - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
•
•

at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2021 prisniveau
Ældreboliger
I alt

Budget
2021
-23.095
-23.095

Overslag
2022
-23.095
-23.095

Overslag
2023
-23.095
-23.095

Overslag
2024
-23.095
-23.095

1.b Aktuelle udfordringer
Ingen aktuelle udfordringer.

1.c Beskrivelse af serviceniveau
Serviceniveauet er oprindeligt aftalt med den enkelte boligafdeling, og huslejen fastsættes herefter. Bevilling 11 Ældreboliger er en ”hvile i sig selv bevilling”.
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2. Bevilling 12 Kommunale ejendomme - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
•
•

at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2021 prisniveau
Ejendomsdrift
Byfornyelse
Driftssikring af boligbyggeri
Ældreboliger
I alt
Anlæg

Budget
2021
206.470
1.140
1.699
1.272
210.581

Overslag
2022
206.470
1.140
1.699
1.272
210.581

Overslag
2023
206.470
1.140
1.699
1.272
210.581

Overslag
2024
206.470
1.140
1.699
1.272
210.581

2.b Aktuelle udfordringer
2.b.1 Vækst og arealudvikling
Der er fokus på, at ejendomsporteføljen understøtter Silkeborg Kommunes kerneopgaver
bedst muligt. Det er et ønske om at skabe sammenhæng mellem ejendomsstrategien og kommuneplanen og få skabt sammenhæng mellem kommunale bygninger og arealer. Samtidig
øges væksten og demografien i Silkeborg Kommune, hvilket betyder at der blandt andet er behov for flere daginstitutionspladser, haller og udvidelser af skolerne.
Ejendomme arbejder med udviklingen af bygningsporteføljen og arealanvendelsen ved i samarbejde med afdelingerne og lokale aktører at gennemføre områdestudier. Herved sikrer vi
planlægningen af anlægsprojekter og en bæredygtig udvikling af lokalområderne i kommunen.
Dette for at løfte ejendomsstrategiens indsats om at udvikle kloge kvardratmeter.
2.b.2 Planlagt vedligeholdelse og modernisering
Silkeborg Kommune har en stor og ældre bygningsmasse med et moderniserings- og vedligeholdelsesefterslæb. Det betyder, at der er et behov for at opprioritere modernisering for at
gøre kommunens ejendomme mere fleksible, så de er til større glæde for flere samt mere
energieffektive. Det betyder, at vi har behov for et indgående kendskab til den enkelte bygning, men også til den samlede ejendomsdrift.
Implementeringen af et CAFM system, der er et digitalt system indeholdende alle relevante
ejendomsdata, skal hjælpe med at give indblik og viden om bedre bygningsdrift. Implementeringen af det digitale ejendomsdata system DALUX er opstartet i 2020 og forventes at være
fuldt implementeret i 2021.

2.c Beskrivelse af serviceniveau
2.C.1 Service niveau
Ejendomme arbejder løbende på at levere den rigtige service. Med den rigtige service menes,
at det ikke nødvendigvis er en højere service, men et serviceniveau, der er afstemt mellem de
ressourcer der er til rådighed til opgaven, og den service brugeren har behov for.
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Opgaverne prioriteres i forhold til, hvad der er mest rationelt – holdt op imod tidsplaner og
brugerens ønsker og behov. Endvidere sikres det, at opgaven løses på den bedste måde, så
den tilgodeser behovet samt de økonomiske rammer. Det formidles til brugeren, hvornår opgaven løses.
2.c.2 Service Level Agreement (SLA)
Service Level Agreement er en ydelsesbeskrivelse, der beskriver den enkelte service med hensyn til omfang, resultat, metode, ansvar og forudsætninger for leverancen.
SLA har til formål at sikre forventningsafstemning imellem driftsafdelingerne og Ejendomme.
Endvidere har den til formål at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet, så begge parter
oplever det som gensidigt forpligtende.
2.c.3 Servicekompetence
I Ejendomme har vi fokus på at forbedre brugernes oplevelse af den service, som Ejendomme
leverer. Vi arbejder derfor løbende med evaluering af brugertilfredshed, forventningsafstemning og udvikling af servicekompetencer, så Ejendomme får et ens normsæt for, hvad god service er.
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3. Bevilling 14 Centralfunktioner - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
•
•

at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2021 prisniveau
Byfornyelse
Sekretariat og forvaltninger
Fælles IT og telefoni
Jobcentre
Naturbeskyttelse
Miljøbeskyttelse
Byggesagsbehandling
Voksen-, ældre- og handicapområdet
Det specialiserede børneområde
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Tjenestemandspensioner
Interne forsikringspuljer
I alt
Anlæg

Budget
2021
124
246.730
14.246
72.197
1.030
3.304
3.354

Overslag
2022
124
248.330
14.482
70.531
1.028
3.164
3.345

Overslag
2023
124
248.330
14.482
66.246
1.028
3.164
3.345

Overslag
2024
124
245.930
14.482
57.046
1.028
3.164
3.345

31.987

31.933

31.933

31.933

31.882

31.924

30.924

30.924

23.234
32.130
-7.343
452.875
0

23.234
32.130
-7.343
452.882
0

23.234
32.130
-7.343
447.597
0

23.234
32.130
-6.943
436.397
0

Den ventede demografiske udvikling vil kræve løbende tilpasninger af de kommunale opgaveområder.
Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede). Både fødselsbalancen og flyttebalancen
ventes at være positiv gennem hele prognoseperioden, men især flyttebalancen giver det største bidrag til væksten. Der ventes stigninger i stort set alle aldersgrupper, men særligt i aldersgrupperne over 65 år.

3.b Aktuelle udfordringer
Silkeborg Kommune er som vækstkommune begunstiget med en befolkningstilvækst i langt de
fleste af kommunens bysamfund. Det betyder fokus på udvikling både indenfor serviceområderne og infrastruktur mv. Silkeborg Kommunes administration varetager en lang række fælles
og centrale opgaver på tværs og for hele den kommunale organisation samt myndighedsopgaver i forhold til en lang række opgaver. Administrationen bidrager dermed til både at understøtte væksten, men også at løse de udfordringer, som skal håndteres som følge heraf i forhold til øgede antal sager mv.
På budgetlægningstidspunktet er det endnu ukendt, hvorledes Covid-19 vil påvirke det fremtidige serviceniveau og opgaveløsning.
Økonomi, demografi og service
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Silkeborg Kommune skal bevare et stærkt fokus på at styre økonomien og overholde budgetterne. Dette i en situation hvor befolkningssammensætningen fortsat medfører en stigende efterspørgsel efter serviceydelser, og hvor rammerne for den kommunale økonomi er begrænsede og under pres.
Der skal fortsat være fokus på udvikling af opgaveløsning i forhold til borgernes behov. Der
skal udvikles nye løsninger, og der vil fortsat være et behov for effektivisering, idet kommunerne mødes til stadighed med krav om at levere mere kvalitet og flere serviceydelser for de
givne ressourcer.
Kommunen har en økonomisk politik, der fastsætter at der fortsat skal være en robust økonomi, og det kræver at der løbende tænkes i effektiviserende tiltag, og at de kapacitetsudvidelser, der er nødvendige for at løse de stigende behov planlægges effektivt samt, at der løbende er fokus på potentialer ved at nytænke opgaveløsninger.
Effektivisering, digitalisering, teknologi, forenkling og innovation af Silkeborg Kommunes opgavevaretagelse skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer.
Dokumentation, data og evaluering
Silkeborg Kommune har behov for at kunne dokumentere og evaluere de valgte løsninger og
den leverede service i forhold til kvalitet, effekt og omkostninger. Silkeborg Kommune arbejder
til stadighed på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for
den enkelte samt skabe læring, og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. I den forbindelse
arbejdes der løbende med forbedring af kommunens data, både på fagområder og på tværs af
hele organisation. Data skal stilles til rådighed for flest mulige og understøtte beslutningsprocesser. Der vil fortsat være fokus på at automatisere forretningsgange og udnytte teknologiens
muligheder i opgaveløsningerne.
Der skal samtidig være fokus på, at valg af metoder og indsatser skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter.

3.c Beskrivelse af serviceniveau
Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne og virksomhederne tilgængelighed og
kvalitet i den administrative betjening ved at være borgernes/virksomhedernes væsentligste
personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den kommunale sektor. I de kommende
år vil der fortsat være fokus på at øge den digitale kommunikation både med borgere og samarbejdspartnere.
Borgerne/virksomhederne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Der er fokus på helhed og sammenhæng i borgerforløb.
Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring, og der er fokus på enkel
sagsbehandling, når en borger henvender sig til kommunen.
Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede og virksomhedsrettede service samt i betjeningen af det politiske niveau.
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Opfølgning på mål og budget
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger,
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede
mål og budgettet.
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

4. Bevilling 15 Fælles formål - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
•

at give en oversigt over økonomien for bevillingen

4.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2021 prisniveau
Andre kulturelle opgaver
Fælles formål
Øvrige sociale formål
Fælles formål
Kommunalbestyrelses-medlemmer
Kommissioner, råd og nævn
Valg mv.
Sekretariat og forvaltninger
Fælles IT og telefoni
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love
Turisme
Erhvervsservice og iværksætteri
Tjenestemandspension
I alt
Anlæg

Budget
2021
3.410
606
328
575

Overslag
2022
3.410
606
328
575

Overslag
2023
3.410
606
328
575

Overslag
2024
3.410
606
328
575

11.080
860
2.131
3.856
7.557

11.063
911
4.296
3.856
1.407

12.593
911
2.131
3.856
1.407

11.063
911
2.131
3.856
1.407

675
6.754

2.008
6.271

675
6.271

675
6.271

14.575
1.956
54.364
0

14.525
1.956
51.212
0

14.525
1.956
49.244
0

14.525
1.956
47.714
0
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5. Bevilling 16 - Tværgående aktiviteter- Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
•

at give en oversigt over økonomien for bevillingen

5.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1000 kr. i 2021 prisniveau
Redningsberedskab
Parkering
Andre kulturelle opgaver
Fællesudgifter og administration
mv.
I alt
Anlæg

Budget
2020
17.405
491
1.553
160.404
179.852
40.560

Budget
Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023
2024
17.400
17.400
17.400
17.400
500
500
500
500
1.340
1.340
1.340
1.340
35.927
55.167
0

21.927
41.167
0

14.877
34.117
0

3.877
23.117
0

8 Godkendelse af omlægning af lån i Them Hallerne
8.1 - Bilag: Hensigtserklæring - tabsbegræsning - Them Hallerne
DokumentID: 8505637

HENSIGTSERKLÆRING
Undertegnede
Silkeborg Kommune
tilkendegiver herved overfor
Lokale og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 4A
1437 København K
(”Fonden”)
at i anledning af, at Fonden, jf. lånetilbud af [***] har givet lån op til kr. 23.000.000 til Den selvejende
institution Them Hallerne til brug for en til-/ombygning af Them Fritidscenter på ejendommen af
matr.nr. 1 R, Tolstrup by, Them, 1 R, Tolstrup by, Them, lejl. nr. 1 og 1 R , Tolstrup by, Them, lejl.
nr. 2 beliggende Frisholmvej 13, 8653 Them (Ejendommen), har Silkeborg Kommune, i tilfælde af
at Den selvejende institution Them Hallerne misligholder sine forpligtelser overfor Fonden, til hensigt at bidrage bedst muligt til at begrænse Fondens tab, særligt ved
-

-

at opfylde Fondens rimelige ønsker i så henseende, forudsat dette kan gøres indenfor rammerne af gældende planbestemmelser og vedtagelser, og
at vurdere en eventuel støtte til sådanne aktiviteter, som Fonden måtte søge at etablere i Ejendommen positivt og ud fra samme kriterier som Silkeborg Kommune i almindelighed anvender i så henseende, og således at Fondens tilgodehavende ikke begrænser mulighederne for
støtte,
positivt at vurdere mulighederne for at Silkeborg Kommune selv finder anvendelse for Ejendommen.

Silkeborg, den _________ 2020
For Silkeborg Kommune

8 Godkendelse af omlægning af lån i Them Hallerne
8.2 - Bilag: Transporterklæring Them Hallerne
DokumentID: 8505638

TRANSPORTERKLÆRING
Idet
Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 4A
1437 København K
agter at yde et lån (Lånet) på op til kr. 23.000.000, jf. omstående lånetilbud, til
Den Selvejende Institution Them Hallerne
CVR-nr. 13475741
Frisholmvej 13A
8653 Them
meddeler undertegnede, Den Selvejende Institution Them Hallerne, herved uigenkaldelig transport
til fordel for Lokale- og Anlægsfonden i de tilskud, Den Selvejende Institution Them Hallerne, modtager fra Silkeborg – nu og indtil Lånet er indfriet. Transporten sker til sikkerhed for Den Selvejende
Institution Them Hallerne opfyldelse af sine pligter i henhold til gældsbrevet for Lånet.
Årligt udbetales fra Silkeborg Kommune til Lokale- og Anlægsfonden under denne transport dog
ikke mere end et beløb svarende til de årlige ydelser på Lånet, dvs. kr. 2.100.000. Det bemærkes
hertil for at undgå enhver mulig misforståelse, at Silkeborg Kommunes tilskud til Den Selvejende
Institution Them Hallerne tager afsæt i den til enhver tid gældende politiske beslutning om tilskud
til selvejende haller, og således er betinget af en politisk beslutning herom.
Beløbene anvendes af Lokale- og Anlægsfonden løbende til opfyldelse af Den Selvejende Institution Them Hallernes forpligtigelser i henhold til gældsbrevet for Lånet.
Det bemærkes udtrykkeligt, at denne transport ikke er begrænset til tilskud som Silkeborg Kommune allerede har truffet beslutning om at yde til Den Selvejende Institution Them Hallerne, men
tillige omfatter eventuelle tilskud ydet efter denne dato.
Transporten bortfalder, når Lånet er endeligt indfriet.
For transporten gælder tillige Lokale- og Anlægsfondens almindelige betingelser. Undertegnede,
Den Selvejende Institution Them Hallerne, bekræfter ved sin underskrift at have modtaget et eksemplar af nævnte betingelser.
**Resten af denne side tilsigtet blank**

**Underskriftsside**
Silkeborg, den _________ 2020
For Den Selvejende Institution Them Hallerne

Ole Krabbe (formand)

Mogens Hansen

Jens Torp

Peder Lassen

Jonna Jakobsen

Tage Torp

Kenneth Bacci
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Navn:
Stilling:
Bopæl:

Navn:
Stilling:
Bopæl:

Underskrift

Underskrift

2

NOTERING AF TRANSPORT
HENSIGTSERKLÆRING
Undertegnede, Silkeborg Kommune, bekræfter herved, at ovenstående transporterklæring er noteret
af Silkeborg Kommune, der herved erklærer, at ethvert tilskud, som Silkeborg Kommune måtte yde
såvel nu som i fremtiden til Den Selvejende Institution Them Hallerne, skal indbetales til Lokaleog Anlægsfonden. Sådanne beløb skal indbetales til en sådan konto, som Lokale- og Anlægsfonden
måtte give os meddelelse om, at tilskuddene skal indbetales til. Årligt udbetales fra Silkeborg Kommune til Lokale- og Anlægsfonden under denne transport dog ikke mere end et beløb svarende til de
årlige ydelser på Lånet på kr. 2.100.000.
Silkeborg Kommune erklærer sig indforstået med og undergivet bestemmelserne i transporten. Silkeborg Kommune erklærer herved over for Lokale- og Anlægsfonden yderligere, at Silkeborg
Kommune har til hensigt i 2020 og i hvert af årene fremover under forudsætning af den politiske
godkendelse at yde tilskud til Den Selvejende Institution Them Hallerne på årligt kr. 2.100.000,
hvilke tilskud således er omfattet af transporten. Det bemærkes hertil for at undgå enhver mulig
misforståelse, at Silkeborg Kommunes tilskud til Den Selvejende Institution Them Hallerne tager
afsæt i den til enhver tid gældende politiske beslutning om tilskud til selvejende haller, og således er
betinget af en politisk beslutning herom.
For transporten gælder tillige Lokale- og Anlægsfondens almindelige betingelser. Undertegnede,
Silkeborg Kommune, bekræfter ved sin underskrift at have modtaget et eksemplar af nævnte betingelser.
Silkeborg, den _________ 2020
For Silkeborg Kommune

3

11 Godkendelse af principper for tildeling af kvoter til
almene boliger 2022-2023
11.1 - Bilag: PRINCIPPER FOR FORDELING AF KVOTER TIL DET ALMENE
BOLIGBYGGERI
DokumentID: 8502789

PRINCIPPER FOR FORDELING AF KVOTER TIL ALMEN BOLIGBYGGERI
Baggrund
Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi for 2018-2030 fokuserer på vækst og
velfærd, og har konkrete målsætninger for stigningen i antallet af indbyggere.
Silkeborg Kommune tilpasser i takt med befolkningstilvæksten det løbende
udbud af almene boliger i overensstemmelse med efterspørgslen i kommunen.
Planstrategi 2040 peger på, at et varieret boligudbud bidrager til at skabe
grundlag for stærke fællesskaber og en kommune i god balance. Her indgår
almene boliger som en væsentlig del af boligudbuddet.

Samarbejdet med boligorganisationerne
Silkeborg Kommune reserverer årligt et antal kvoter til udvalgte områder som
tildeles boligorganisationerne i overensstemmelse med nedenstående
principper. Boligorganisationerne kan løbende ansøge om kvoter til projekter.

Principper for tildeling
Kvoterne til almene boliger fordeles efter en række overordnede principper.
Principperne bygger videre på de seneste års praksis, men er udvidet til at
omfatte flere generelle principper gældende fra 2022/2023 og frem.

Princip 1 – Kvoter til jævn fordeling af kommunens vækst
Kvoter til almene boliger kan tildeles for at understøtte væksten i både de
større og mindre byer i kommunen. Dette skal ske i et balanceret forhold der
sikrer jævn fordeling af kommunens vækst.
Kvoterne tildeles i den udstrækning, at der ikke er et tilstrækkeligt privat
marked, idet private udlejere og almene boligorganisationer spiller en
væsentlig rolle i at sikre boliger til alle, herunder at tilbyde lejeboliger til en
overkommelig pris.

Princip 2 – Kvoter til blandede boligområder og boligtyper
Kvoter til almene boliger kan tildeles med henblik på at tilbyde borgere og
tilflyttere velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed
af boligtyper, hvor der er plads til alle.
Der skal være en blanding af større og mindre boliger. Der skal i større
boligområder tilstræbes en blanding af ejerformer for at opnå den bedste
balance. I Planstrategien 2040 er et af fokusområderne ligeledes ”Boliger til
alle”.

Princip 3 - Kvoter til ”huludfyldning” og forskønnelse af byerne
Kvoter til almene boliger kan tildeles med henblik på forskønnelse gennem
byomdannelse, hvor tidligere funktioner nedlægges og erstattes af ny
boligbebyggelse.

Princip 4 - Kvoter til kickstart af nye boligområder
Kvoter til almene boliger kan tildeles for at medvirke til at understøtte
kickstarten af nye, større boligområder i kommunen.

Princip 5 – Kvoter til boliger med lav husleje
Kvoter til almene boliger kan tildeles for at sikre et passende udbud af boliger
med lav husleje til forskellige målgrupper – f.eks. unge borgere med sociale
og/eller psykiske udfordringer, men også til enlige forsørgere med børn.

Princip 6 – Bæredygtig økonomi
En almen boligafdeling skal for at være økonomisk bæredygtig have en vis
størrelse. Der skal derfor som udgangspunkt tilstræbes tildeling af minimum
15 kvoter ad gangen for en rentabel drift under hensyntagen til hvilke
boligorganisationer der i forvejen har boliger i et givent område.
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By
Opdateret maj 2020

Ans
Bryrup
Them (Frisholm)
Funder-Kragelund (Kragelund)
Funder-Kragelund (Funder inkl. Lysbro)
I alt
Fårvang
Gjern
Gjessø
Grauballe
Sejs-Svejbæk inkl. Linå, Hårup og Laven
Skægkær inkl. Sejling
Sorring
Thorning
Trekløver (Kjellerup)
Trekløver (Vinderslev)
Trekløver (Sjørslev, Demstrup)
I alt
Virklund
Voel

Elevtal
369
282
454
103
404
277
147
128
144
735
296
192
299
638
96
112
461
231

Almene boliger
inkl tildelte
kvoter til og med
Andel af almene
2021
Boliger i alt boliger (pct)
10,46
163
1.558
9,38
117
1.247
12,09
201
1.662
13,85
77
556
9,30
168
1.807
10,37
245
2.363
10,23
94
919
17,65
155
878
6,02
30
498
7,86
44
560
8,22
201
2.444
7,98
103
1.290
7,01
50
713
6,39
86
1.346
24,24
690
2.847
6,32
37
585
8,30
38
458
19,67
765
3.890
14,23
203
1.427
12,35
91
737

Balle
Buskelund
Hvinningdal
Dybkær
Gødvad
Langsø (Silkeborg midt- og sydby)
Vestre (Silkeborg midt- og sydby)
Resenbro
Sølyst (Alderslyst)
Total - Silkeborg by

643
521
658
666
290
321
531
148
579
4.357

450
6
272
582
375
1.676
533
155
2.796
6.845

I alt - hele Silkeborg Kommune

9.725

9.393

4.976

14,63

3.068

31,19

7.406
854
5.022
21.326

29,83
18,15
55,68
32,10

42.858

21,92
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Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
Att.: almeneboliger@silkeborg.dk

Kuben Management A/S
Skibbrogade 5
9000 Aalborg
Tlf. +45 9877 8999
CVR. nr. 28693036
info@kubenman.dk
www.kubenman.dk
Dato: 14. november 2019

ANMODNING OM GARANTISTILLELSE, PRIVATE ANDELSBOLIGER – AMERIKAVEJ, GJERN
Kuben Management arbejder på at genintroducere andelsboligen, da det er en ejerform, der tilbyder et alternativ
til den klassiske ejerbolig og lejeboliger og derfor er et vigtigt supplement, når der skal skabes en blandet by og et
stabilt boligmarked.
Af Exometrics Kommunerapport 2018 fremgår det, at op mod 50 % vil overveje at blive boende, i stedet for at
flytte kommune, hvis der bliver opført nye og moderne boliger (Exometric 2018: 28). Skal eksisterende indbyggere
fastholdes og derudover nye tiltrækkes, skal der altså etableres nye, tidsvarende og moderne boliger.
I opførelse af nye boliger i bl.a. mindre provins-/oplandsbyer spiller finansieringsbranchen dog en begrænsende
faktor; Private investorer er svære at tiltrække, da deres afkast vil være for lavt. Skal der tilføres nye boliger, kan
private andelsboliger imidlertid være en central medspiller, men igen er finansiering en udfordring. Netop det
forhold oplever vi i Gjern, hvor vi arbejder på at skabe 20 andelsboliger. Kommunerne har dog et boligpolitisk
værktøj, der kan sikre andelsboligernes realisering.
Af Almenboligloven Kapitel 11b, §160 n fremgår det, at:
”Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om at yde garanti for lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt., til etablering af
andelsboliger. Etablering kan ske ved nyopførelse eller ved erhvervelse af en eksisterende ejendom med eller uden
efterfølgende ombygning. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60
pct. af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Den del af restgælden, der ikke omfattes af
garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.”
Med andre ord, er det altså muligt at stille kommunegaranti for ustøttede, private andelsboliger, men i
modsætning til støttede almene boliger skal der ikke gives grundkapital.
Konkret vil vi, med denne anmodning, bede Silkeborg Kommune tage stilling til, om kommunen vil stille
kommunegaranti på fra 60 % til 75 % (altså 15 %) af andelsboligernes værdi. Nykredit har allerede set andre
tilfælde af denne løsning. Yder kommunen denne garanti, vil der igen komme andelsboliger på markedet i Gjern.
Det konkrete projekt
Projektet består konkret af 20 unikke andelsboliger, hver på 99 m2, fordelt på køkken/alrum, et soveværelse og
to mindre værelser, badeværelse, entré og depot. Derudover hører der eget skur med til boligen. I de
arkitekttegnede boliger er der lagt vægt på et gedigent og moderne materialevalg, der kræver et minimum af
vedligehold. Boligernes moderne og kvalitetsbeviste materialevalg, kombineret med beliggenheden i trygge og
rolige rammer i tæt afstand til Gjerns charmerende bykerne, omgivet af marker, skov og sø, forventes at gøre
andelsboligforeningen til et attraktivt sted at bo.
Området i Gjern har været lokalplanlagt siden 2006, men der er endnu ikke bygget på grunden. Silkeborg Kommune

har i 2019 givet kvoter til almene boliger i en række oplandsbyer omkring Silkeborg by – herunder kvoter til 14
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almene familieboliger på Amerikavej i Gjern. Det er hensigten, at der i den samme udstykning opføres såvel
almene boliger, som private andelsboliger og parcelhuse. Silkeborg Boligselskab slår området i gang med de almene
boliger og ønsket om at etablere andelsboliger er med til at supplere kommunens kvoter og dermed kommunens
vision om at styrke og udvikle netop oplandsbyerne - samtidig med at de bidrager til skabelse af den blandende
og robuste by.
De 20 andelsboliger vil blive opført på en blind vej sammen med forventeligt fire private parcelhusgrunde og 14
almene rækkehuse. Alle boligerne orienterer sig mod et roligt vejforløb og danner tilsammen en lille tryg oase.
Med kombinationen af forskellige ejerformer, støtter projektet op om skabelse af den blandende by, hvormed
boligerne vil henvende sig til forskellige målgrupper og dermed bidrage til en blandet beboersammensætning og sikre
en social integration. Projektet lægger derudover op til, at der kan etableres et fælleshus med værksteder, festlokaler
mv. som omdrejningspunktet for dannelsen af nye naboskaber på tværs af boligtyper.
Andelsboligerne forventes at ville tiltrække en bred vifte af beboere. Selvom der er tale om relativt små boliger, er de
velindrettede med tre værelser og et åbent køkken/alrum. Med en attraktiv beliggenhed og kort transporttid til
Silkeborg og Aarhus, henvender boligerne sig til børnefamilier. Samtidig forventes det, at seniorer/ældre, der er klar til
at flytte fra en større villa, også vil blive tiltrukket af andelsboligerne, da de her kan få en mindre bolig, der tilmed er
mindre energikrævende ift. el/varme end deres nuværende. Her vil andelsboligerne desuden kunne indgå i det såkaldte
rotationsprincip, hvor der opføres egnede boliger til seniorer, der ønsker at bo i en anden boligtype end deres
nuværende villa – og når de flytter fra deres eksisterende boliger, bliver der frigivet villaer, der tiltrækker yngre og
børnefamilier (Exometric 2018: 33).

Finansiering af det konkrete projekt
Den anslåede anskaffelsessum for de 20 andelsboliger (hver på 99 kvm.) er ca. 38,61 mio. kr.
Af anskaffelsessummen skal 25 % finansieres ved indskud fra andelshaverne, svarende til i alt ca. 9,65 mio. kr. Det
betyder, at indskuddet pr. bolig bliver 482.625 kr. med en månedlig boligudgift på 6.062 kr. Den traditionelle
grænse for indskud ved nybyggeri er normalt 20 %, og med byggeriets placering i en oplandsby, er det urealistisk
at forvente meget mere end dette, og det vurderes desuden, at det vil sende forkerte signaler ift.
andelsforeningens robusthed, hvis det sættes højere. Hvis det ovenfor beskrevne rotationsprincip, hvor lokale
seniorer køber en andelsbolig efter salg af deres ejerbolig, må indskuddet ydermere være af en størrelse, de har
råd til kontant efter dette salg, hvor fortjenesten ikke nødvendigvis er så høj.
De resterende 75 % skal finansieres ved realkreditlån. Erfaringen efter møder med samtlige af landets
realkreditinstitutter er dog, at det kun er muligt at få realkreditlån på 60 % af det konkrete projekts
anskaffelsessum, da Gjern er en oplandsby; Kreditforeningerne sidestiller andelsboligforeninger med
udlejningsejendomme og deres værdiansættelsesprincipper er så restriktive i oplandet, at de netop kun vil give
realkreditlån på 60 %. Samtidig meddeler Nykredit, at de kreditmæssigt generelt finder det svært at belåne
andelsboligforeninger med banklån – ud over realkreditbelåningen.
Nykredit har dog tilkendegivet, at der kan opnås lån på 75 %, såfremt Silkeborg Kommune stiller garanti for det,
der ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Kommunegarantien dækker den del af restgælden på lånet, der
har pantesikkerhed på mellem 60 % og 75 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ifølge
Almenboliglovens kap. 11b §160n kan kommunalbestyrelsen netop give tilsagn om at yde garanti for lån til
etablering af andelsboliger, hvor garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over
60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.
Det maksimale realkreditlån, der kan opnås, hvis kommunen ikke vil stille den omtalte kommunegaranti, vil være
på ca. 22,1 mio. kr., idet kreditvurderinger i oplandsbyer typisk vurderes ca. 30 % lavere end byggeriets
anskaffelsessum. Dette på trods af, at anskaffelsessummen ligger på 19.500 kr./m2, hvilket er væsentligt under
rammen for alment boligbyggeri. Stiller kommunen derimod den påkrævede garanti, vil det være muligt at opnå
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kreditforeningslån på de ca. 29 mio. kr., der netop mangler mellem indskuddene til boligerne og den samlede
anskaffelsessum.
For at kunne finansiere projektet med 20 attraktive andelsboliger i Gjern, søges Silkeborg Kommune således om
garantistillelse på ca. 6,86 mio. kr. (forskellen mellem kreditforeningslån på 75 % og det maksimale
kreditforeningslån uden garanti).
Boligmarkedet i Silkeborg

Silkeborg Kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i og oplever en stærk nettotilvækst. I 2017 fik
kommunen 4.344 nye borgere, mens nettotilflytningen var på i alt 416 borgere. Det betyder at kommunen
placerede sig på en fjerde plads ud af alle landets 98 kommuner ift. nettotilflytning. I undersøgelsen bag
Kommunerapport 2018 af Exometric svarer 5,1 % af respondenterne, at de gerne vil bo i Silkeborg i 2018 (svarende
til en 9. plads blandt landets kommuner), mens andelen året inden kun var på 4,5 %.
Blandt kommunens nuværende borgere svarer i alt 37 %, at de helt sikkert eller måske vil blive boende i Silkeborg
Kommune, hvis der bliver opført nye, moderne boliger. Hvad angår attraktiviteten af andelsboliger specifikt,
svarer hele 20,5 % af seniorerne (+55 år) på landsplan, at de ønsker at bo i denne boligtype i fremtiden, mens kun
6,0 % af dem bor i denne boligtype i dag. De andelsboliger, der allerede findes på Amerikavej i Gjern, er blevet
solgt uden ejendomsmægler, hvilket understreger, at dette er en attraktiv boligtype/ejerform.
Ift. kommunens boligpriser, mener 39 % af de adspurgte, at priserne ligger i toppen af, hvad de kan/vil betale og
52 %, at det er er et acceptabelt niveau (Exometric 2018). Det vidner altså om, at boliger, hvis det skal sikres, at
de kan afsættes, skal ligge på et rimeligt niveau.
Vedlagt er mockup for projektet.

Med venlig hilsen
Kuben Management A/S
Søren Fonseca Pedersen
Afdelingsleder
Int.: sofp
E-mail: sofp@kubenman.dk
Mobil: +45 2488 4983
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Afgørelse vedrørende ansøgning om opdeling af Arendalsvej

Arbejdernes Byggeforening, AAB Silkeborg og Silkeborg Kommune har
anmodet Transport og Boligministeriet om at få ændret områdegrænserne for boligområdet Arendalsvej, således at rækkehusene i afdeling
20 og 21 fremover ikke er inkluderet i området.
Idet ansøgningen vurderes at være en teknisk berigtigelse af den hidtidige områdeafgrænsning, er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
der behandler sagen.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen imødekommer Silkeborg Kommune
(og boligorganisationernes) anmodning om opdeling af området Arendalsvej, idet godkendelsen er en berigtigelse af en oprindelig uhensigtsmæssig områdeafgrænsning.
I afgørelsen er der lagt vægt på, at området ikke er fysisk sammenhængende, hvilket er et af principperne for afgrænsningen af et alment boligområde. Desuden er både beboersammensætning og byggestil i afdelingerne meget forskellige. Det vurderes derfor velbegrundet at opdele området som ansøgt.
Boligområdet Arendalsvej vil fremadrettet bestå af afdeling 22 og afdeling 25 med pt. 886 beboere. Området vil være et af de mindre almene boligområder, som styrelsen fremover løbende vil monitorere
på.
Afdeling 20 med 124 beboere og afdeling 21 med 96 beboere, vil
fremover betragtes som to selvstændige ”områder” og helt ”udgå” af
styrelsens områdedefinitioner.
Den nye områdeafgrænsning af boligområdet Arendalsvej vil være
gældende fra d.d. og i udgangspunktet i mindst 10 år.
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I det vedhæftede bilag er vist et kort over, hvordan afdelingerne er
beliggende i forhold til hinanden.

Med venlig hilsen
Lise Heinesen
Kontorchef
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Figur 1. Kort over Arendalsvej nuværende afgrænsning.

Kilde: Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
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Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

[GAU Aps. v. Steen Andersen
Stationspladsen 1
8883 Gjern
Tlf. 21663358
Mail: birgitogsteen@email.dk

Projektets navn

Forprojekt til anlægsprojekt til udarbejdelse af plan for Gjern gamle
midtby

Formål med projektet

[
I 2017 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Gjern under
overskriften ”Naturby Gjern”. Et af fokuspunkterne i planen er en
forskønnelse af midtbyen ved at trække naturen ind i byen samt
skabe et aktivt samlingssted for byens borgere med muligheder for
aktiviteter.
Som opfølgning på udviklingsplanen har GAU fået tilbud fra CFBO
arkitekterne m.h.p. at udarbejde et konkret projekt med blandt
andet materialevalg, beplantning, inventar m.v.
Anlægsprojektet forventes at kunne iværksættes sammen og i
samarbejde med kommunens renovering af vejkasse og
vejbelægning.

Lokal forankring og opbakning

Udviklingsplanen fra 2017 er sket i stærkt samarbejde med lokale
aktører og frivillig arbejdskraft. Det lokale engagement har også
resulteret i, at der er skaffet midler til finansiering af denne
ansøgning. Det vil også være muligt at få frivillig arbejdskraft, når
anlægsprojektet senere skal gennemføres. Endelig er de enkelte
grundejere meget positive i forhold til projektet.

Ansøgningsbeløb

75.000 kroner inkl. moms

Anlæggets samlede budget

150.000 kroner inkl. moms

Budget for projektet

Budget er fremsendt

Ejerforhold

Anlægget skal udføres dels på kommunens grund dels på private
områder langs den kommunale vej. Der er aftaler med de enkelte
grundejere om, at der kan arbejdes med planer for deres områder

Drift af anlægget

Kommunen samt de private grundejere – blandt andet hotel og
bager.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Skal afklares i samarbejde med forvaltningen.

Momsregistrering

Ansøger er momsregistreret
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Tilbud
Store Torv 14, 1.
8000 Aarhus C
Blågårdsgade 8, 1.
2200 København N
CVR 37576964
www.cfbo.dk

Rådgivning ifm. midtbyprojekt for Gjern
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5.februar 2020

Baggrund
Silkeborg Kommune arbejder aktuelt med en helhedsplan for Gjern. Arbejdet er
et led i revisionen af kommuneplanen, hvor der er en høringsproces i løbet af
2020.
Det er aftalt med Silkeborg Kommune, at GAU Aps og lokalrådet kan arbejde
videre med et konkret projekt for midtbyen, sideløbende med kommunens
kommuneplanrevision.
Det er aftalt med Silkeborg Kommune, at en medarbejder fra kommunen vil
deltage i det videre samarbejde med GAU Aps om projektet for midtbyen.
Yderligere er det aftalt, at GAU Aps kan ansøge om et beløb til udarbejdelse af
et første udkast/skitseplan for Gjern midtby.
I den forbindelse har GAU Aps anmodet CFBO om et bud på rådgivning ift.
hvordan midtbyen konkret kan udformes, I det følgende beskrives derfor et
oplæg til, hvordan opgaven kan gribes an, og hvordan vi forestiller os, at vi kan
samarbejde med GAU Aps og Silkeborg Kommune om opgaveløsningen.
Oplægget indeholder tillige et timeestimat et honoraroverslag, samt
beskrivelse af den tilbudte bemanding.

2

Grundlag og forudsætninger
Grundlaget for tilbuddet er:
•
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Dialog med GAU Aps på et møde i Aarhus i april 2019 om behovet for
konkretisering af et skitseprojekt for midtbyen. GAU Aps har efter
mødet med CFBO været i dialog med lodsejerne omkring midtbyen, og
de ser alle positivt på, at der arbejdes med idéer for de private arealer.
GAU Aps har tillige holdt møde med Silkeborg Kommune, og på den
baggrund igangsættes nu arbejdet med videre konkretisering af,
hvordan midtbyen kan udformes, herunder en præcisering af, hvad
der er en kommunal opgave (fx vejbelægning), og hvad der hører
under ”det mere kreative”, som er GAU Aps’ opgave.
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•

Udviklingsplan for Naturby Gjern (GAU Aps og Arkitema 2017).
Udviklingsplanen beskriver, på et meget overordnet niveau, en række
nedslagspunkter, samt principper og inspirationsfotos, der viser idéer
til udvikling af Østergade mellem bageren i syd og kirken i nord
(nedslag A) og cykelstien på strækningen langs Søndergade til Gjern
Skole, herunder en idé til et naturbyrum ved boldbanerne og
rastepladsen (nedslag B).
Udviklingsplanen omfatter ikke en realiseringsstrategi i forhold til det
videre arbejde, herunder en økonomisk plan (budget for de projekter
og indsatser, planen beskriver, og en redegørelse for finansieringen af
dem), en organisatorisk plan (som beskriver, hvordan arbejdet med
den videre udvikling af Gjern er organiseret, hvem der kan træffe
beslutninger, og hvem der involveres i samarbejdet om udviklingen),
en tids- og etapeplan (som ikke alene beskriver den proces, der er
gennemført, men også en proces for den fremadrettede
udviklingsproces). Endelig konkretiserer udviklingsplanens fysiske
plan ikke nærmere de forhold, som har betydning for realiseringen af
forslagene for de enkelte nedslag, herunder lodsejeres engagement i
videreudvikling og finansiering af projektet.

Vi nævner disse forhold i udviklingsplanen for at pege på baggrunden for, at der
nu er behov for at ”nå et spadestik dybere”. Det er dog væsentligt for os at
sige, at vi ikke – i rammen af skitseplanen – kan hjælpe jer i mål med den
detaljering, som udviklingsplanen mangler. Vores tilgang til opgaven er at
hjælpe jer med lave et skitseprojekt for midtbyen, som ikke alene beskriver
den fysiske forandring, men også en realiseringsstrategi herfor.
Derudover er det en forudsætning for tilbuddet, at vi inden endelig aftale får
mulighed for at afklare forhold, der har betydning for opgaveløsningen og evt.
konsekvenser for vores honorar. Det gælder fx det evt. behov for teknisk
sparring med Silkeborg Kommune ift. for ekesempel en evt. forestående
renovering af ledningsnettet, klimatilpasning andre relevante tekniske forhold.
Herunder forventer vi også, at der inden endelig aftale skal ske en afklaring af,
hvor stort et område, skitseplanen skal omfatte, hvor grænsefladen til
Silkeborg Kommunes helhedsplan er, og hvad de specifikke forventninger til
skitseplanens indhold er.
Endelig forudsætter vi, at vores opgave ikke omfatter gennemførelse af en
involveringsproces af Gjerns borgere, og at den nødvendige dialog med
lodsejere og andre kerneinteressenter gennemføres af GAU Aps i samarbejde
med Silkeborg Kommune. Vi forudsætter denne præmis for opgaveløsningen,
fordi vi ved, der allerede er gennemført omfattende borgerinvolvering ifm.
udviklingsplanen, og yderligere for at minimere vores honorar på opgaven.
Skulle GAU Aps få brug for vores assistance til dette, bistår vi naturligvis gerne
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også her.
Disse forhold forventes afklaret på opstartsmødet, hvorefter vi kan tilrette
vores tilbud.

3

Formål og opgave
Formålet med rådgivningen er at bistå GAU Aps med udarbejdelse af en
skitseplan for midtby. Skitseplanen skal tydeliggøre det projekt, der skal søges
om fondsmidler til at realisere (GAU Aps’ del) og den del af omdannelsen, som
vil være et kommunalt finansieret projekt. Materialet skal altså have en form,
som kan benyttes som en del af et fondsansøgningsmateriale i en
efterfølgende fondssøgningsproces.
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Proces / ydelser
Efter aftale med GAU Aps rummer dette tilbud to overordnede ydelser, hvoraf
sidstnævnte er en option:
1.
2.

Udarbejdelse af skitseplan for Gjern midtby
Bistand ifm. med fondssøgning.

I det følgende beskriver vi et forslag til en proces:

4.1 Udarbejdelse af skitseplan for Gjern midtby
Vi foreslår, at arbejdet med skitseplanen for Gjern midtby gennemføres med
følgende aktiviteter:
Aktivitet 1: Møde med GAU Aps. Silkeborg Kommune og CFBO
(Feb./primo marts 2020)
Formålet med mødet er:
•

At Silkeborg Kommune fortæller om det igangværende arbejde med
helhedsplanen for Gjern, herunder forhold (tekniske, byplanmæssige
eller andre), som skal samtænkes eller koordineres med arbejdet
med skitseplanen for Gjern midtby.

•

At GAU Aps fortæller om resultatet af dialogen med lodsejerne og evt.
andre forhold og interesser, som er relevante ift. det videre arbejde
med skitseplanen for midtbyen.

•

At CFBO faciliterer en drøftelse om skitseplanen, herunder bl.a.
- afgrænsning af det område, som skitseplanen skal omfatte
- viden om hvilke idéer og principper fra udviklingsplanen, som skal
leve videre i skitseprojektet, og hvilke der evt. skal nedtones eller
udelades
- viden om ejerforhold og ejerinteresser i området, som er
relevante for opgaveløsningen – og aftaler om, hvordan vi i
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-

-

samarbejde indhenter viden, der evt. mangler eller forhold, som
skal afklares
viden om Silkeborg Kommunes interesser i området og
forventninger til evt. investeringer i fx renovering af vejanlæg eller
andet i projektområdet
andet, der er relevant for opgavens løsning.

Efter mødet vil vi gerne se Gjern sammen med jer, herunder særligt midtbyen
og det område, skitseprojektet omfatter. Vi registrerer området (belægninger,
beplantning, byrum mv.) med fotos undervejs.
CFBOs rolle: CFBO faciliterer mødet og laver på baggrund af mødet et notat,
som kort opsummerer den viden, der er indhentet på mødet.
Estimeret timeforbrug: 8 timer (Vi forventer at deltage med 2 medarbejdere
på et møde på 2 timer med efterfølgende 1 times besigtigelse, inkl.
udarbejdelse af opsamlingsnotat og tilpasning af
procesbeskrivelse/aftalegrundlag).
Aktivitet 2: Udarbejdelse af udkast til skitseprojekt
(Marts 2020)
CFBOs rolle: På baggrund af den indledende kortlægning og dialog på
opstartsmødet udarbejdes et første udkast til skitseprojektet (koncept for
skitseplan for midt byen indledende skitser på nedslag A).
Estimeret timeforbrug: 45 timer (P/PL 5 timer og SPM 15 timer, PM 15
timer)

Aktivitet 3: Møde med GAU Aps og Silkeborg Kommune
(April 2020)
CFBOs rolle: Udkastet til skitseprojektet drøftes på et møde med GAU ApS og
Silkeborg Kommune. CFBO udarbejder beslutningsreferat fra mødet.
Estimeret timeforbrug: 5 timer (Vi forventer at deltage med 2 medarbejdere
på et 2 timers møde.
Aktivitet 4: Udarbejdelse af revideret udkast til skitseprojekt
(Maj 2020)
CFBOs rolle: På baggrund af dialog på mødet udarbejdes et revideret udkast til
skitseprojektet (tilpasning af udkast til helhedsplan og detaljering af skitser på
nedslag A).
Estimeret timeforbrug: 45 timer (P/PL 5 timer, SPM 15, PM 15 timer)
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Aktivitet 5: Møde med GAU Aps og Silkeborg Kommune
(Primo juni 2020)
CFBOs rolle: Det reviderede udkast til skitseprojektet drøftes på et møde med
GAU ApS og Silkeborg Kommune. CFBO udarbejder beslutningsreferat fra
mødet.
Estimeret timeforbrug: 5 timer (Vi forventer at deltage med 2 medarbejdere
på et 2 timers møde, herefter udarbejdelse af referat.
Aktivitet 6: Færdiggørelse og aflevering
(Juni 2020)
Skitseprojektet færdiggøres. Det samles i ét dokument i liggende A3-format
(afleveres som PDF), og vil indeholde:
-

beskrivelse af forslagets forudsætninger,
beskrivelse af den arkitektoniske idé
forslag til overordnet materialevalg, beplantninger, inventar mv.
overordnet koncept for skitseplan af midtbyen
planudsnit og snit i relevant målestok for nedslag A
udkast til hovedtidsplan
anlægsoverslag og finansieringsstrategi (hvad er vejen frem og hvem
skal betale for hvad?)

CFBOs rolle: CFBO færdiggør skitseprojektet pba. de endelige kommentarer.
Estimeret timeforbrug: 30 timer (P/PL 10 timer og SPM 8 timer, PM 8 timer)

4.2 Bistand i forbindelse med fondssøgning
CFBO kan bistå med fondsscreening og udarbejdelse af fondsansøgninger –
alternativt med sparring på udkast til fondsansøgninger, som GAU Aps selv
udarbejder. Vi har erfaring med at ansøge de fleste relevante fonde.
Vi foreslår, at vi lidt senere i processen kommer med et konkret bud på vores
bistand ift. fondsansøgninger, når det bliver mere tydeligt, hvor stort behovet
er. Det vil være en del af vores arbejde med skitseprojektet at hjælpe jer med
at lave en finansieringsstrategi, og her vil det blive klart, hvilke dele af
skitseprojektet, der skal hentes ekstern finansiering til. Når dette er klart, kan
vi i fællesskab vurdere, om I får behov for vores assistance, eller om I kan
nøjes med sparring fra os.
I fald, I ønsker vores assistance til fondssøgning, vil opgaven blive varetaget af
Inger Borchmann, partner i CFBO efter medgået tid indenfor en aftalt ramme.
Det er vanskeligt at blive mere konkret på omfanget af ydelsen, inden
omfanget af ansøgninger / udpegningen af relevante fonde er defineret
nærmere på et senere tidspunkt i processen.
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Bemanding
Vi tilbyder følgende bemanding på opgaven:
Ansvarlig partner (P): Inger Haarup Borchmann vil være den
kontraktansvarlige partner på opgaven. Samtidig vil hun løbende levere faglig
sparring til CFBOs projektleder.
Projektleder (PL): Mia Nørlund (CV 1, CFBO) vil være projektleder på opgaven
og GAU Aps’ primære kontaktperson gennem hele forløbet. Mia er arkitekt og
en meget erfaren proces- og projektleder. Hun har stor erfaring med udvikling
af mindre byer, områdefornyelsesprojekter og facilitering af
udviklingsprocesser med borgere og kommuner. Hun har en række nært
beslægtede projekter i bagagen, og hun er rigtig god til at styre et projekt som
dette, med mange forskellige interessenter, godt i mål.
Seniorprojektmedarbejder (SPM): Tina Christoffersen (CV 2, underrådgiver for
CFBO) vil være den der fører pennen på skitseprojektet. Tina er en erfaren
landskabsarkitekt, som vil kunne give jer det skitseprojekt, I skulle have haft i
forbindelse med udviklingsplanen. Tina er CFBOs underrådgiver på opgaven, men
hun sidder fysisk på vores tegnestue i Aarhus og arbejder, så hun vil kunne køre
et tæt parløb med Mia om projektudviklingen.
Projektmedarbejder (PM): Lowin van der Burg (CV 3, CFBO). Lowin er
skitserende arkitekt, og han vil bistå Tina Christoffersen med skitsearbejdet.
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Honorar
-

Partner
Projektleder
Seniorprojektmedarbejder
Projektmedarbejder

kr. 950
kr. 950
kr. 950
kr. 750

Honoraret pr. fase/aktivitet er anført nedenfor:
Aktivitet

Honoraroverslag

1.

Møde med GAU Aps og Silkeborg Kommune

7.600

2.

Udkast til skitseprojekt

30.250

3.

Møde med GAU Aps og Silkeborg Kommune

4.700

4.

Revideret skitseprojekt

30.250

5.

Møde med GAU Aps og Silkeborg Kommune

4.700

6.

Færdiggørelse, anlægsoverslag og
finansieringsstrategi

23.100

Visualisering (option)
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Projektledelse

9.500

Rejsetidsudgifter

2.850

I alt (ex. option)

120.950 kr.

Rejseudgifter afregnes efter medgået tid og faktureres med 50%. Der er inden
for projektets økonomiske ramme reserveret i alt kr. 2850 til rejsetidsudgifter
svarende til 3 ture Aarhus-Gjern retur. Holdes møde 2 og 3 i Aarhus kan
beløbet reduceres. Evt. udlæg til print er ikke inkluderet i tilbuddet
Alle ydelser udover de beskrevne honoreres på baggrund af angivne timepriser.
Alle beløb er ekskl. moms.
Kørsel afregnes særskilt efter statens regler.
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Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget er de Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og
bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18 Forenklet), med de tilføjelser
og ændringer, som fremgår af nærværende tilbud.

7.1 Ansvar
CFBO’s samlede ansvar i forbindelse med denne aftale kan ikke, uanset
antallet af skader, overstige et beløb svarende til honorarets størrelse.

7.2 Forsikring
CFBO har tegnet professionel ansvarsforsikring hos Tryg. Forsikringsbevis og
vilkår udleveres efter ønske.

7.3 Vedståelse
Tilbuddet vedstås 3 måneder fra tilbuddets datering.
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20 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Bryrup Tennisklub
20.1 - Bilag: Samlede bilag Bryrup Tennisklub
DokumentID: 8487955

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

[Skriv navn, tlf. og mailadresse på ansøger]
Bryrup Tennisklub, cvr. 32029221 v. Formand Rita Jørgensen, tel.
2092 0737, e-mail: rita.birger@hotmail.com

Projektets navn

[Skriv projektets navn]
Padelbane i Bryrup

Formål med projektet

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

Projekt:
Etablering af udendørs padeltennis bane i Bryrup, med
beliggenhed ved Søbadet i forbindelse med de nuværende 2
udendørstennis baner, så aktiviteterne samles for optimal
drift og vedligeholdelse i regi af Bryrup Tennisklub. Dermed
beliggende med meget synlig placering i Søbadsområdet,
hvor der i forvejen er tennis, udendørs fitness, petanque,
Bryrup Kajaklaug, søbadsområde samt Bryrup Skole og
sportsplads.
Bryrup Tennisklub:
Der er blevet spillet tennis i Bryrup siden 1985, hvor vores 2
grusbaner blev anlagt. Klubben drives af frivillige kræfter, er
inde i en god udvikling fra 2014(30 medlemmer) til i 2019
(69 medlemmer). Vi samarbejder med DGI Tennis omkring
”Bevæg dig for Livet” projekter. Vi ønsker at videreudvikle
tennistilbuddet i Bryrup, så vi sikrer, at der de næste mange
år vil kunne spilles tennis i Bryrup.
Derfor dette tiltag.
Padel Tennis:
Padel tennis er en af de hastigst voksende sportsgrene i
Europa og Danmark p.t. Padel blev opfundet i 69, men er
først inden for de sidste 10 år blevet en kendt og udbredt
sportsgren.
Padel spilles på en bane der er 20 x 10 m.. Der er et net i
midten, og der er bander rundt om banen, bestående af
kombineret hærdet glas og gitter i 4 meters højde.
Spillereglerne ligner almindelig tennis, men der er som
grundlæggende forskel, at der anvendes underhånds serv
samt at bolden må ramme side og bagvæg inden
returnering.
Disse forskelle gør, at det er langt nemmere at komme i
gang med spillet og spillernes evner udlignes i et større grad
end ved almindelig tennis.
Padel Tennis er således en sportsgren der er let at
påbegynde, selv uden forudgående kendskab til tennis eller
anden ketcher sport og allerede fra første time og spil, får
man noget ud af spillet. Dette sikrer at der åbnes for
brugere i alle aldersgrupper og lige fra uøvede begyndere til
erfarne tennisspillere.
Padel understøttes både af Dansk Tennis Forbund og DGI
Tennis, som har ansat konsulenter og trænere til at
understøtte den videre udvikling af sporten i Danmark.
Denne udvikling vil Bryrup Tennisklub gerne tage del i.
1

Bryrup Tennisklubs vision og idé:
Skabe synergi ift. medlemmer i Bryrup Tennisklub – såvel
eksisterende medlemmer (øget mulighed for foreningsliv,
samvær, fællesskab) samt nye medlemmer (appel til alle
aldersgrupper, men en stor appel til 15-25 årige, familier og
seniorer.
Tilbyde tilgang til banen med låsesystem, så den kan
anvendes som Pay and Play, så så mange som muligt får
mulighed for at gøre brug af banen.
Tilbyde en ny sportsgren til Silkeborg Syd, til borgere i
Bryrup, til Omegnsbyerne og opland og til alle byens gæster
og turister. Det kan nævnes, at nærmeste padel baner er
Nord for Silkeborg i ØBG Tennis og at Them Tennisklub blev
nedlagt i 2019.
Bruge Padel i kombination med tennis som afsæt for
skolebesøg fra Bryrup Skole og omkringliggende skoler i
skolernes skemalagte idrætstimer.
Målsætning:
-at få flere i Bryrup og Omegn til at ”Bevæge sig for Livet”
-at sikre at der sker udvikling af tilbud i idrætslivet i
Silkeborg Syd og i særdeleshed i Bryrup og Omegn til glæde
for eksisterende og nye borgere.
- at samarbejde med skolerne i området om tennis
- at samarbejde med byens turisterhverv, herunder
campingpladser, om tennis
- at sikre den fremtidige udvikling for tennis i Bryrup og for
Bryrup Tennisklub med ambition om 25-50 nye medlemmer
inden for de nærmeste 2-3 år.
Set-up for banen:
Padel banen etableres i forbindelse de 2 eksisterende
grusbaner v. Søbadet – finansieres via fonde, Silkeborg
Kommune samt Bryrup Tennisklubs egne frivillige kræfter og
midler.
Banen bruges både som aktivitetsmulighed for nuværende
og nye medlemmer men også som Pay & Play bane for
byens borgere samt gæster/turister
Banen indgår som en del af tennisklubbens faciliteter til brug
for medlemmer i lighed med tennisbanerne. Den daglige drift
og det løbende vedligehold varetages af Bryrup Tennisklub i
lighed med de udendørs tennisbaner (udskiftning af lys,
renovering af underlag efter en årrække, etc.).
Skolesamarbejde:
Med afsæt i Padel og tennis inviteres skoler til klubbesøg fra
1. til 9. årgang , hvor klubben stiller baner, bolde, trænere
(2 personer) samt øvrigt materiel til rådighed.
Familietræf – familiesport:
Via en kombination af padel og tennis og øvrige aktiviteter
v. Søbadet gøres Bryrup Tennisklub til centrum for
aktiviteter for hele familien.
Klubben stiller trænere, materiel og baner til rådighed for
dette.
Detaljer vedr. bane:
Grundet stigende nedbørsmængder i Danmark påtænkes
baneunderlaget udført med drænasfalt. Se beskrivelse i
bilag.
2

Bane og underlag påtænkes udført af samme leverandør af
hensyn til risikominimering for Bryrup Tennisklub. Vi har
forhørt os hos andre klubber, som har valgt 1 leverandør af
bane og en anden til underlaget. Herfra var rådet at vælge 1
totalleverandør, så evt. reklamation kan placeres et sted.
Støtteerklæringer:
I bilag findes støtterklæringer fra: Liga Syd, Skovlandets
Lokalråd, Bryrup Borgerforening, Bryrup Idrætsforening,
Bryrup Skole, Bryrup Camping og Bryrup Kajaklaug.
Udtalelse om Padel og medlemsanalyse fra DGI:
I bilag findes udtalelse fra DGI om udvikling i padel og padel
i Bryrup samt medlemsanalyse fra DGI over eksisterende og
potentielle nye medlemmer kun i Bryrup. Vi går som nævnt
bredere ud i Silkeborg Syd.

Lokal forankring og opbakning

[Midler fra puljen gives til projekter, som styrker lokale
fællesskaber. Det er derfor afgørende, at ansøger kan dokumentere
lokal forankring og opbakning til projektet.
Den lokale forankring og opbakning kan bestå i støtteerklæringer,
tilsagn om økonomisk bidrag eller om frivillig arbejdskraft m.v.]
Projektet støttes bredt af Silkeborg Syd og Lokalsamfundet. Vedlagt
er støtteerklæringer fra: Liga Syd, Skovlandets Lokalråd, Bryrup
Borgerforening, Bryrup Skole, Bryrup Idrætsforening, Bryrup
Kajaklaug (støtter m. 1.000 kr.), Bryrup Camping, DGI
støtteerklæring og DGI foreningsrapport

Ansøgningsbeløb

[Angiv i kr., hvilket beløb der søger om inkl. moms.]
dkk 283.000 incl. moms

Anlæggets samlede budget

[Angiv det samlede anlægsbudget i kr. inkl. moms.]
dkk 565.500 incl. moms

Budget for projektet

[Der skal angives et overordnet budget for anlægsprojektet.
Budgettet skal vise, hvilke udgifter der er til projektet samt,
hvordan projektet skal finansieres.
Det skal præciseres, hvordan ansøger vil finde egenfinansieringen.
Proces for ansøgning til relevante fonde (fx tidsfrister og krav) og
indhentning af sponsorater m.v. skal fremgå.
Egenfinansieringen skal minimum udgøre 50 % af
anlægsbudgettet.
Budgettet kan evt. vedlægges i særskilt dokument].

Budget:1 incl. moms
Etablering af Padel bane med LED lys:
Kr. 240.000
Fundament til Padel bane (sokkel, randfundament,):
Kr. 211.000
Låse og bookingsystem til Pay and Play
Kr. 28.500
Skolesamarbejde2:
Kr.
30.000
Familietræf:3
Kr. 16.000
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Materiel:4
40.000
Samlet udgift:
Kr. 565.500
Finansiering:
Bryrup Tennisklub:5
86.000
Fonde
196.750
Silkeborg Kommune 50%
282.750
Samlet indtægt/finansiering:
565.500

Kr.

Kr.
Kr
Kr.
Kr.

Forudsætning for etablering af Padel bane er tilsagn om
finansiering via Silkeborg Kommune samt DIF-DGI (og
andre) fonde/puljer.
1

Budget præmis – etablering af baner samt aktiviteter for
perioden 2020 og 2021
1
Se budget for skolesamarbejde på bilag 1
1
Se budget for Familietræf på bilag 1
1
Se budget for materiel på bilag 1
1
Se budget for Bryrup Tennisklubs egenfinansiering på bilag
1

Bilag 1:
Budget indeholder både etablering af Padel baner
samt efterfølgende projekt aktivitet henover 2020 og
2021
Tilbud på Padel baner er indhentet ved flere
leverandører – medsendes.
Forudsætning for Skolesamarbejde og Familietræf:
2 trænere til hver aktivitet, trænerløn er kr. 250,- pr. time.
Events skoler – 1½-2 timer + forberedelse – 3 timer pr.
træner pr. event
10 besøg x 3 timer x 2 trænere x kr. 250 x 2 år = kr. 30.000
Events Familietræf – 2 timer + forberedelse – 4 timer pr.
træner pr. event
4 træf årligt x 4 timer x 2 trænere x kr. 250 x 2 år = kr.
16.000
Materiel – der indkøbes for kr. 20.000 i såvel 2020 og
2021. Dette vil være en blanding af Padel bats,
tennisketchere samt diverse bolde og redskaber til basal
træning.
Bryrup Tennisklubs egenfinansiering:
Denne består af kr. 86.000 allokeret til trænerlønninger og
materiel over en 2 årig periode. Nogle af disse midler
forsøges finansieret via sponsorer, fundraising, etc.
Derudover er det oplagt at en øget kontingentindtægt (via
øget medlemstal) og pay-and play kan være med til at
finansiere denne egenbetaling hen over årene.

Finansiering:
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Offentlige /
Forening
Silkeborg
Kommune

Ansøgningsfrist

Krav

Beløb

150420

50% af projekt
beløb
(283.000,-)

Bryrup
Tennisklub

-

Deffineret projekt til
aktivering og styrkelse af
lokalområdet.
Finansieringskrav at 50%
af etableringsbudget er
egenfinansiering.
Godkendt
egenfinansiering.

Fonde
DIF og DGI`s
foreningspulje

Ansøgningsfrist
310720

Beløb
100.000,-Kr

Nordea Fonden

Løbende

Velux Fonden

Løbende

Krav
Forenings projekt med
prioritering af ambitiøs og
målrettet
udviklingsprojekt med
fokus på at aktivere flere
danskere og øge
foreningens
tilgængelighed og
synlighed i det
omkringliggende område
Projektstøtte med fokus
på motion mere sved på
panden. Projekter der
motiverer teenagere til at
dyrke nye idrætsgrene.
Muliggør motion efter
skade samt gør det nemt
at komme i gang med
motion.
Aktive ældre. Projekt der
tilstræber aktiviteter hvor
ældre påtager sig en
aktiv rolle med gavn for
sammenhængskraft og
bæredygtighed i
lokalsamfundet.

86.000,-Kr

50.000,-Kr

50.000,-Kr

Der kan nævnes, at vi har brugerprofil på fonde.dk, hvor der er flere mulige mindre
fonde at ansøge.

Ejerforhold

[Er projektet placeret på ansøges egen grund eller evt. delvist på
kommunens eller andres grund?
Hvem ejer anlægget efter etablering?]
Projektet er placeret på Bryrup Idrætsforenings grund Sportsvej 20
– matrikel 3d, Velling By, Bryrup. Af denne matrikel har Bryrup
Tennisklub lejet 3.000 m2 af Bryrup Idrætsforening. Der foreligger
underskrevet lejeaftale af disse 3.000 m2 mellem Bryrup
Idrætsforening og Bryrup Tennisklub.
Bryrup Tennisklub ejer anlægget efter etableringen.
Der ligger underskrevet lejeaftale af grunden mellem Bryrup
Idrætsforening og Bryrup Tennisklub.
Se endvidere Støtteerklæring fra Bryrup Idrætsforening.

Drift af anlægget

[Redegør for, hvem der har ansvaret for driften af anlægget efter
etablering. Hvis anlægget ikke udelukkende ligger på ansøgers
egen grund vil dette kræve yderligere afklaring.]
Bryrup Tennisklub står for al drift efter etablering i lighed med de 2
eksisterende grus tennisbaner.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

[Et evt. tilsagn om økonomisk støtte fra puljen til medfinansiering
er ikke det samme som en myndighedsmæssig godkendelse af
projektet. Byggetilladelse mv. skal søges særskilt.
Hvis der er særlige myndighedsmæssige forhold forbundet med
projektet, skal dette angives i ansøgningen.]
Ansøgning om Byggetilladelse ligger klar til indsendelse.
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Vi er bekendt med, at der skal søges landzonetilladelse samt
dispensation for søbeskyttelseslinjen.
Vi er af Silkeborg Kommune blevet informeret om, at ovennævnte
kan klares internt i sagsbehandlingen ved brug af materialer fra
byggeansøgningen.

Lokaletilskud

[Hvis ansøger får lokaletilskud fra Silkeborg Kommune til
nuværende lokaler, skal det angives.
Hvis etableringen af dette projekt kan medføre ændringer i
lokaletilskuddet (fx i form af ansøgning om yderligere tilskud ved
udbygning el.lign.) skal dette angives.]
Bryrup Tennisklub får ikke lokaletilskud. Vi står selv som ejer af de
2 eksisterende grusbaner

Momsregistrering

[Angiv om ansøger er 100 % momsregistreret eller om det
konkrete byggeprojekt momsregistreret.]
Ansøger er ikke momsregistreret.
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Bryrup IF, anno 1899
Blåmejsevej 3
8654 Bryrup

Til rette vedkommende

Bryrup IF er som samlet idrætsforening blevet kontaktet af Bryrup Tennis Klub og informeret om
planerne for etablering af Padel Tennis Bane i Bryrup.
Den endelige placering er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes med en placering i umiddelbar
nærhed af Bryrup Tennis Klubs eksisterende grus tennisbaner som er placeret på et areal ejet af
Bryrup Idrætsforening. På dette areal er iværksat et større ”søbads-projekt” som bl.a omfatter
petanque, naturfitness og en planlagt Multibane. En placering af en Padel Tennis bane i dette
område vil betyde, at den kan anvendes af mange. Skolen vil kunne inddrage den i
idrætsundervisningen, da skolen grænser op til ”Søbads-arealet”
I Bryrup IF ser vi det som et spændende tiltag og med et fremtidigt perspektiv i form af et nyt
supplement til de nuværende aktivitetstilbud som Idrætsforeningen tilbyder.
Da ”Søbads-arealet” er særdels centralt beliggende i byen og et naturligt samlingssted for byens
borgere og turister kan Bryrup IF hermed give sin fulde støtte til Bryrup Tennis Klubs videre
arbejde omkring etablering af en sådan Padel Tennis Bane.

Med sportslig hilsen

Ivan Gissel, formand
Bryrup Idrætsforening
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Padel tennis i Bryrup Tennisklub
Bryrup Tennisklub arbejder på at etablere Padel tennis baner, og i den forbindelse har vi følgende bemærkninger fra
DGI og Dansk Tennis Forbunds (DTF) side ift. Padel sporten i Danmark.
Padel sporten:
Padel sporten er på hastig fremmarch ikke bare i Danmark, men i hele verden. Således er sporten spået til at blive
dén motionsform i verden med mest vækst målt på antal udøvere henover det næste årti. I Danmark er antallet af
baner tredoblet i 2019, så man er gået fra 32 baner til knap 100 baner. Og der er en lang række klubber (og
kommercielle centre), der også overvejer og arbejder på etablering af Padel bane(r) i den kommende tid.
Padel spillet: Er en kombination af 80% tennis og 20% squash. Karakteriseret ved at der er en lav teknisk
indgangsbarriere og det dermed kan spilles i alle aldre. Således vil både børn og ældre også have stor fornøjelse af
spillet. Spillet har ligeledes en appel til hele familien.
Padel – samarbejde mellem DGI og DTF: Både DGI og Dansk Tennis Forbund har arbejdet med padel de seneste
år. Fra årsskiftet i et endnu tættere samarbejde og med flere resurser tilknyttet, blandt andet i form af to padelkonsulenter, der kan rådgive og sparre med klubberne i hele processen: Lige fra overvejelser om padel,
etableringsfase, fundraising, uddannelse af trænere og aktiviteter.Vi har lavet denne fælles satsning på padel, fordi vi
ser et stort potentiale for landets tennisklubber i forbindelse med Padel sporten. Derudover har vi også lavet et
samarbejde med flere aktører på Padel anlægsområdet, da vi ved, hvor vitalt det er med god rådgivning og sparring
på dette felt.
Padel i tennisklubber contra kommercielle centre: En lang række klubber er opmærksomme på deres faciliteter
og tilbud som en løftestang til såvel medlemsrekruttering som fastholdelse. I den forbindelse har mange klubber
åbenlyst kastet blikket på ”padel baner” som en mulighed for at eksekvere på ambitionerne om medlemsvækst. En del
klubber i regi af DGI og/eller DTF har også lavet vækstaftaler i ”Bevæg-dig-for-livet Tennis” regi – flere af dem med
afsæt i en vækst forankret i etableringen af Padel bane(r), men også forankring i andre tiltag ift. kerneydelsen ”tennis”.
Grundlæggende er det dog, at Padel bane(r) etableres med et foreningsmæssigt afsæt og ønske om at skabe endnu
mere og bedre klubliv for eksisterende og nye medlemmer. Da Padel sporten ser ud til at være eksplosiv i vækst på
udøvere, er det helt naturligt, at mange kommercielle aktører ser Padel baner som en potentiel god forretning.
Således er der allerede etableret en række kommercielle centre rundt om i landet; også i byer, hvor der i forvejen er
Padel baner i lokale tennisklubber. Samarbejdet mellem tennisklub og kommercielt center går fint ”hånd-i-hånd”.
Padel sportens effekt i tennisklubber: Det er endnu forholdsvis nyt med lancering af Padel baner i tennisklubber –
men som sagt i hastig vækst. Dog er indikationen meget tydelig, for de klubber som rent faktisk gør noget ud af
lanceringen af Padel sporten i tennisklubben. Dugfriske eksempler på tennisklubber, der har fået et markant
medlemsløft via Padel baner er: Varde, Vorbasse, Tarm, Randers, Tåsinge og Øster Bording – blot for at nævne en
række eksempler i vestdanske og også mindre klubber/byer.
Som det fremgår af ovenstående, kan DGI og Dansk Tennis Forbund kun bifalde og understøtte tennisklubber, der
med afsæt i ansvarlige økonomiske og driftsmæssige overvejelser overvejer etablering af Padel bane(r).
Venlig hilsen
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Morten Hedegaard
Padel-konsulent
DGI og DTF

11
Side 2 af 2

23. januar 2020

Støtteerklæring til
Bryrup Tennisklub
Borgernetværket Liga Syd arbejder for skabe gode og kreative livsbetingelser i de
nærområder, der er lokaliseret i den sydlige del af Silkeborg kommune.
På den baggrund finder vi det anerkendelsesværdigt, at Bryrup Tennisklub siden 1986
på seriøs vis og uden afbrydelse har evnet at drive en aktiv forening med to velholdte
udendørs tennisbaner og en bred vifte af medlemstilbud. Herunder bl.a. indendørs minitennis i vinterhalvåret i byens sportshal.
Padel-tenis har på kort tid gået sin sejrsgang i Danmark, og det vil være helt naturligt for
Bryrup Tennisklub at give mulighed for udøvelse af denne sport også.
Der hersker ingen tvivl om, at denne nye sport vil komme by og omegn til stor nytte.
Måske endda i et medlemsmæssigt bredere omfang, fordi padel-tennis umiddelbart er
nemt at gå til og derfor vil være attraktivt for et større aldersmæssigt fordelt publikum.
Særligt endda for de yngste årgange for hvem, små lokalsamfund generelt har færre
tilbud.
Med den succes padel-tennis hurtigt har fået andre steder, vil den nye sport spille en
væsentlig rolle i Silkeborg kommunes bestræbelser på en velgennemført sundheds- og
fritidspolitik og tilsvarende fritidsorganisationernes "Bevæg dig for livet". Yderligere
tilbyder Tennisklubben, at naboen, Bryrup skole, har mulighed for at benytte klubbens
anlæg i motions- og idrætsundervisning.
På den baggrund kan Liga Syd fuldt og helt støtte op om Bryrup Tennisklubs arbejde for
at supplere dette tilbud til Bryrup og omegn.
Borgernetværket Liga Syd
Stig Skovbo, formand
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Bryrup den 27. januar 2020
Til rette vedkommende
Bryrup Skole er på et møde med Bryrup Tennisklub blevet informeret om
planerne for etablering af en Padel-tennisbane i Bryrup.
Banens foreslås placeret i forbindelse med tennisklubbens eksisterende
anlæg, som ligger i umiddelbar nærhed af skolen. Banen vil derfor, hvis den
etableres, med lethed kunne inddrages i skolens hverdag, både i
undervisningen og i vores fritidstilbud.
Bryrup Skole har i forvejen et veletableret samarbejde med Bryrup tennisklub
indenfor rammerne af ”Den åbne skole” og vi ser Padel-tennisbanen som en
spændende mulighed for videreudvikling af dette samarbejde - også set i
lyset af, at Padel-tennis er en mere enkel indgang til ketchersport end
almindelig tennis. Undervisningsmæssigt ser vi derfor gode muligheder i at
samarbejde med Bryrup Tennisklub om at gøre denne variant af
tennissporten tilgængelig for vores elever.
En Padle-tennisbane vil i vore øjne være et godt supplement til skolens
fortsatte arbejde med at få implementeret nogle af de hensigter, der er i
skolereformen fra 2014. Her tænker vi i særdeleshed på reformens øgede
fokus på bevægelse, men også på den understøttende effekt som projektet
vil have for, at vi i endnu højere lykkes med at skabe en bedre og mere
varieret skoledag for vores elever.
Bryrup Skole vil derfor gerne erklære vores fulde støtte til tennisklubbens
arbejde med at få etableret en Padle-tennisbane og håber, at arbejdet vil
bære frugt.
Med venlig hilsen

Bo Buhl Andersen, skoleleder

Bo Buhl Andersen
Skoleleder
8970 2451 / 2498 6979
BoBuhl.Andersen@silkeborg.dk

Bryrup Skole
Skolevej 14 - 8654 Bryrup
8970 2460
www.bryrup-skole.dk
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§1
Foreningens navn er Bryrup Tennisklub med hjemsted i Silkeborg kommune, 8654 Bryrup og dens
formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis.
§2
Som aktivt medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og vedtægter.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke være på valg
samme år. Genvalg er mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Foreningens regnskab revideres af
to valgte revisorer, hvoraf den ene er på valg hvert år.
§4
Bryrup tennisklub tegnes sammen af formand og kasserer. Klubbens formand og kasserer har
sammen fuldmagt til at disponere over klubben bankkonti i forbindelse med den ordinære drift.
§5
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Kontingent for den kommende sæson fastsættes af bestyrelsen.
§6
Højeste myndighed i foreningen er den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang årligt i
marts. Denne indkaldes ved lokal annoncering med 14 dages varsel.
§7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Almindeligt
flertal er afgørende for alle på generalforsamlingen punkter med undtagelse af vedtægtsændringer.
Disse skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Kun medlemmer over 16 år har
stemmeret. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning til fremlægges til godkendelse
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år
Bestyrelsens planer for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt
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§8
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 14 dages varsel, når det findes
nødvendigt.
Ligeledes kan 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange en
ekstraordinær generalforsamling afholdt. Dagsordenen skal tydeligt fremgå af skrivelsen.
Bestyrelsen skal, når en sådan anmodning foreligger, senest 3 uger efter indkalde til mødet med 14
dages varsel
.
§9
Foreningen ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres, eller såfremt ¾ af medlemmerne
beslutter dette på en ekstraordinær generalforsamling.
Ved klubbens ophør tilfalder eventuel formue en forening med hjemsted i Bryrup, hvis formål er at
dyrke idræt.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. maj 1986.
Ændret på generalforsamling den 27. februar.
Ændret på generalforsamling den 7. marts 1997.
Ændret på generalforsamling den 30. marts 2001.
Ændret på generalforsamling den 18. marts 2010.

18-03-2010
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Til Teknisk Forvaltning, Silkeborg Kommune
(E-mail: teknisk@silkeborg.dk)

Dato: 6/12-2019

Fra Brian Pilgaard Andersen, Kasserer Bryrup Tennisklub
(E-mail: brianvrads@gmail.com / Mobil 22936881)

Opførsel af padeltennis ved Bryrup Tennisklub.
Spørgsmål: Findes der en lokal byggeplan eller regler for denne matrikel der kan forhindre opførsel af en
padeltennisbane?
Jeg tænker at vi måske skal have dispensation for søbeskyttelseslinjen.
Bryrup Tennisklub (CVR 32029221) har deres 2 grusbaner på Sportsvej 20, 8654 Bryrup
Matrikelnr. 3d

Bilag til hvordan en padeltennisbane ser ud og dets placering i forhold til Søbadet i Bryrup
Fotos fra en padeltennisanlæg i Risskov. Vores vil blive lignende nedenstående.
Banen er ca 10x25 meter med hård panserglas (~14mm) i enderne og i siderne. Resten er metalnet.
Total højde er nok omkring 4,5meter

Side 1 af 2

16

Skitse på placering ved vores eksisterende tennisbaner.

Placering af banen set fra oven

Mvh. Brian Pilgaard Andersen
Vestervang 1, 8654 Bryrup
brianvrads@gmail.com / Mobil: 22936881

Side 2 af 2
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Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø
Søvej 1
8600 Silkeborg					
			

Ansøgning om byggetilladelse

BRYRUP TENNISKLUB

				
Bryrup, 19-03-2020
				

Emne:

Der ansøges om byggetilladelse til anlæg af en padeltennisbane i umiddelbar forlængelse af et eksisterende
tennisanlæg. Vi er bekendt med at en byggetilladelse forudsætter en landzonetilladelse, samt dispensation fra
søbeskyttelseslinjen. Ved tidligere henvendelse til Silkeborg Kommune, er vi blevet oplyst at dette som udgangspunkt kan klares internt i sagsbehandlingen ved brug af materialet fra byggeansøgningen.

Grunden:

Adressen er Sportsvej 20, 8654 Bryrup. Matrikel: 3d, Velling by, Bryrup.
Ejer af grunden er Bryrup Idrætsforening. Bygherre er Bryrup Tennisklub, kontaktperson Rita Jørgensen.
Området på matriklen bliver i øjeblikket anvendt til forskelligartede idrætsaktiviteter. Der er på området
anlagt 2 tennisbaner, et bådhus til kajakklubben, sandgrav til beachvolley, en sandbane til petanque, samt
redskaber til naturfitness. Det øvrige areal er udlagt med græs, som hovedsagligt bruges til lidt fodbold, rundbold og byfest.
De to eksisterende tennisbaner er etableret af Bryrup Tennisklub i 1986, og har siden dannet rammen om
klubbens virke. På den tilstødende grund på Sportsvej 22A forefindes kommunalt klubhus, som anvendes af
tennisklubben.

Padeltennisbanen:

Den nye bane etableres på et randfundament ca. 10x20 m, og består af en grøn kunstgræsbelægning med
omkransende bander konstrueret af glas og galvaniseret stål.

Padelspillet:

Er en kombination af 80% tennis og 20% squash. Karakteriseret ved at der er en lav teknisk indgangsbarriere
og det dermed kan spilles i alle aldre. Således vil både børn og ældre også have stor fornøjelse af spillet. Padel
sporten er på hastig fremmarch ikke bare i Danmark, men i hele verden. Således er sporten spået til at blive
dén motionsform i verden med mest vækst målt på antal udøvere henover det næste årti.

Bilag:

Vedlagt denne ansøgning er følgende bilag:
•
•
•
•
•

Bilag 01, Illustration af projektet
Bilag 02, Situationsplan
Bilag 03, Bundopbygning
Bilag 04, Snittegning
Bilag 05, Materialer og ledningsforhold

På vegne af Bryrup Tennisklub
Rita Jørgensen, Formand
rita.birger@hotmail.com
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BRYRUP TENNISKLUB

Illustration af padeltennisbanen sammen med eksisterende tennisanlæg.
Planlagt beliggenhed.
Eksisterende slåmur fjernes før byggeriet igangsættes.

Padeltennisbane - Sportsvej 20
Illustration af projektet - bilag 19
01

BRYRUP TENNISKLUB

Padeltennisbane - Sportsvej 20
Situationsplan - bilag 20
02

Beskrivelse af bundopbygning for padeltennisbane

Banen udføres med randfundament af beton, samt drænasfalt som underlag for kunstgræsbelægning.
BRYRUP TENNISKLUB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrømning af muldjord i nødvendigt omfang
Muldjord indbygges omkring bane, evt. overskydende
bortkøres
Afretning af råjordsplanum
Test af vandgennemtrængning på råjordsplanum
Støbning af 40 cm randfundment. Overhøjde 15-25 cm
over niveau
Indbygning af bundsikring
Udlægning af veldrænende drænstabil
Kontrol af vandgennemtrængning på drænstabil og
jævnhed
Udlægning af 7 cm drænasfalt i niveau med randfundament
Udlægning og finregulering af råjord / muld fra depot
Eftersåning af græs

Padeltennisbane - Sportsvej 20
Bundopbygning- bilag 21
03

BRYRUP TENNISKLUB

Padeltennisbane - Sportsvej 20
Snittegning - bilag 22
04

Padeltennisbanens stålkonstruktion
Padel banens stålkonstruktion består modulopbyggede stålsektioner som er produceret i 100x50x2 mm profil. Disse er galvaniseres og derefter lakeret. Stålsektionenerne udfyldes med paneler af enten 12mm glas eller stålgitter.

BRYRUP TENNISKLUB

Farve på baneelementer: RAL 9005 (sort) for alt stål
Kunstgræs: Tennis Elite grøn med hvide linier.
Belysning: 8 stk. LED 150W armaturer på stolper
Døre: En dør for hver langside.
Glas specifikation: 12mm, EN 12600 - 1C1

Lokale ledningsforhold
Der forefindes vand- og spildevandsledninger omkring den projekterede
padeltennisbane. Byggeriet er planlagt således at disse installationer ikke
skades, eller at der er behov for omlægning. Dette verificeres af entreprenør i
Ledningsejerregisteret inden påbegyndelse af byggeriet.

Padeltennisbane - Sportsvej 20
Materialer og ledningsforhold - bilag 23
05

21 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Midtjysk Trailsport
21.1 - Bilag: Samlede bilag - Midtjysk Trail
DokumentID: 8490892

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Midtjysk Trialsport (MTS) v. Poul Arne Jansen, pavfri@gmail.com
tlf. 20455634.

Projektets navn

Etablering af klublokale.

Formål med projektet

Klubben råder over, og er ansvarlig for driften af Silkeborg Trialresort.
Vores område er miljøgodkendt af Silkeborg kommune og benyttes
af MTS til træning 2 gange om ugen, året rundt. Vi arbejder aktivt på
at udbrede sporten og interessen. Ud over træningsaktiviteter
benyttes området også til konkurrencer flere gange om året, her
deltager kørere fra hele landets Trialklubber. Sporten gør sig især
bemærket ved at alle aldersgrupper fra 6 – 70 år, træner samtidigt i
samme terræn. Træningsområdet bruges også aktivt til Cykel Trial,
herunder både til træning og konkurrencer. Der har været afholdt DM
for Cykel Trial på banen flere gange. Cykel Trial er forankret
i Danmarks cykle union, sporten er voksende og især i Midtjylland,
hvor flere kørere deltager på internationalt højt plan. I 2017 afholdtes
der en VM afdeling for ungdom i Viborg. Dvs. på området afholdes
træning for børn, unge og voksne, Cykel og MC Trial, to gange om
ugen året rundt, plus konkurrencer for op til 150 personer af gangen
(deltagere og gæster) Vi søger om midler til etablering af en træhytte i
kombination med overdækket terrasse. Banen har ingen
opholdsfaciliteter derfor ønsker klubben at investere i et pause,
opholds, tørrings, "få varmen" / omklædnings/
madpakkespisningsrum. Vi sidder idag under en plastikpresenning
trukket over et ældre festtelt stativ. Men det slides hurtigt og
ødelægges ofte af blæsten. Det er uden sider m.v. det er ikke
vandtæt og i praksis sidder vi udenfor. Især i vinterhalvåret, samt i
regnvejr gør det træningspas ukomfortabelt og ubekvemt. Vi er sikre
på at det afholder flere fra træning. Desuden er det svært at
lokke forældre hjemmefra med børn når der ikke rigtigt findes
mulighed for et sted at søge ly og tørvejr. Herudover vil et sådan ly
udført i træ, være en mere etisk korrekt løsning i sin form og
udseende, placeret som det er i vores skovnatur
Læs mere om os her:
http://www.midtjysktrialsport.dk/ og her:
https://www.facebook.com/groups/271738812862485/

Lokal forankring og opbakning

Projektet er formuleret af bestyrelsen for MTS og fremlagt ved
forårets generalforsamling. Der er stor opbakning fra udøvere til
etablering af projektet. Opførelsen sker ved frivillig arbejdskraft
henover en række arbejdsweekender.

Ansøgningsbeløb

50.000.00 kr. inkl. moms

Anlæggets samlede budget

106.750.00kr. inkl. moms.

Budget for projektet

Indkøb af præfabrikeret løsning, i henh. til indhentet tilbud
66.300.00 kr.
Rydning af areal, klargøring, leje af container, bortkørsel.
2.500.00 kr.
Udgravning og klargøring af bund, leje af minigraver, pladevibrator
15.000.00 kr.
Leveret sand m.v. til fundering 30 m3
6.000.00 kr.
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Punktfundamenter, cement og jordanker
4.200.00 kr.
Bund, betonfliser 100 m2 a 36,5 kr.
3.650.00 kr.
Maling og tagrender

5.600.00 kr.

Diverse søm, skruer og materialer, anslået
3.500.00 kr.

Samlet pris incl. moms.

106.750.00 kr.

Arbejdskraft opførelsen udføres frivillige klubmedlemmer
Klubbens egenfinansiering

56.750.00 kr.

Ansøgt beløb

50.000.00 kr.

Egenfinansieringen beror på tilskud foreløbigt søgt hos, Nordeafonden, Spies-fonden, DIF/DGI`s foreningspulje, samt hos
Danmarks motorunion (DMU) og klubbens egne medlemsmidler.
Disse nævnte fonde er søgt april 2020. Dog er DMU søgt november
2019. Vi har ikke fået svar fra nogen af dem.
Ejerforhold

Projektet er placeres på træningsarealet som er tilhørende
Silkeborg kommune og stillet til rådighed for Midtjysk Trialsport.
Klublokalet vil efterfølgende tilhøre klubben og dennes medlemmer.

Drift af anlægget

Klubben og dennes bestyrelse vil til enhver tid have ansvaret for
vedligeholdelse og anvendelse. Ligesom vi igennem den
eksisterende miljøgodkendelse lever op til forskellige forhold.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Silkeborg kommune har givet tilladelse til projektet.

Momsregistrering

Vi er som idrætsforening ikke momspligtig. Projektets pris er derfor
incl. moms.

Vi får ikke lokale, eller andet tilskud.
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VEDTÆGTER
Midtjysk Trialsport
§ 1. Navn
Foreningens navn er Midtjysk Trialsport
§ 2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Hårup Vestervej 10, 8600 Silkeborg.
§ 3. Formål
At fremme interessen for motorcykel- og cykel trial og tilbyde foreningens medlemmer – uanset alder og niveau –
optimale muligheder for at udvikle deres sportslige præsentationer.
§ 4. Medlemskab
Stk. 1 Enhver, der støtter foreningens formål, kan være medlem af Midtjysk Trialsport.
Stk. 2 Alle klubbens medlemmer skal overholde klubbens og DMU’s regler under udførelsen af sporten, hvad
enten det er på klubbens trænings faciliteter, til stævner eller i andre trænings områder. Klubbens aktive mc
medlemmer skal ligeledes være indehaver af et gyldigt Trial licens.
Stk. 3 Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre, eller for følger af ulykker som måtte
finde sted under eller i forbindelse med klubbens arrangementer. Mc medlemmerne er forpligtet til at tegne trial
licens ved DMU og selv sørge for evt. yderlig forsikring.
Stk. 4 Passive medlemmer har ikke adgang til selve træningsfaciliteterne, men er valgbare til bestyrelses- og
udvalgsarbejde.
§ 5. Indmeldelse
Stk. 1 Indmeldelse skal sker skriftligt via DMU´s hjemmeside.
Stk. 2 Medlemskabet er først gældende efter registreret indbetaling.
§ 6. Udmeldelse
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kassereren.
Økonomisk mellemværende med foreningen skal være afviklet inden udmeldelse.
§ 7. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes
af bestyrelsen.
§ 8. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 9. Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens
vedtægter og reglement, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Stk. 2 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt af bestyrelsen inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.
§ 10. Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned.
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Stk. 3 Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.
Alle aktive medlemmer har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingent restance, eller under 18 år. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail og opslag på foreningens hjemmeside,
med angivelse af dagsorden og indkommende forslag.
Stk. 5 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der indkommet forslag, annonceres disse til
medlemmerne via mail og på foreningens hjemmeside, sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, så
det er medlemmerne i hænde senest ugen før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 6 En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse
4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Stk. 1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Stk. 2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning
kvalificeret majoritet jvf. § 18 og § 19
Stk. 3 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, til
bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er givet.
Stk. 2 Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger
§ 13. Bestyrelse – valg
Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og
arrangementer.
Stk. 3 Bestyrelsen består af mindst følgende personer: 1 formand, 1 kasserer, samt 1 øvrigt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og vælges for min. en 1-årig periode.
§ 14. Forretningsorden og tegningsret
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Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer er til stede. Der skal føres protokol
over bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 3 Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves der underskrift fra formand og kasserer i foreningen.
Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
foreningen. Ved formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem.
Stk. 5 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, samt underskrivning af regnskab tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 6 For foreningens økonomiske forpligtigelser hæftes der alene med foreningens formue. Det er foreningen og
ikke bestyrelsen, der hæfter økonomisk for foreningen.
§ 15. Regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 3 Foreningens regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen
§ 16. Revision
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges der for et år ad gangen en revisor og evt. en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningerne er til stede.
Stk. 2 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 17. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen,
og med mindst 2/3 stemmeflertal.
§ 18. Foreningens opløsning
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmeflertal på to af hinanden følgende
generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum.
Stk. 2 Ved foreningens opløsning overgår evt. aktiver til Sports udvalget for Trial, under DMU.

Silkeborg den 10.07.2011

Thomas Sørensen
Formand

Michael Pedersen
Kasser

5

22 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg Billardklub
22.1 - Bilag: Samlede bilag - Silkeborg Billardklub
DokumentID: 8488157

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Navn: Silkeborg Billard Club af 1986, Nylandsvej 68, 8600
Silkeborg, Tlf. 86 80 13 51, CVR. Nr. 29955387
Preben Klauber, SBC1986 formand
T: 20 26 09 18, M: Preben.klauber@silkeborg.dk

Projektets navn

Billard mod ensomhed hos ældre mænd og grøn omstilling fra el til
fjernvarme

Formål med projektet

Vores ca. 70 medlemmer i Silkeborg Billard Club, som har til huse på
Nylandsvej 68 i Silkeborg, er primært ældre mænd med Knud på 88 som
alderspræsident. Vores nuværende medlemmer er for en stor del
pensionister, som spiller hver formiddag året rundt. Der er også nogle yngre
spillere, som primært er der om aftenen og i weekender. Vi har mange gange
talt om, at vi rent faktisk bekæmper ensomhed blandt enlige ældre mænd,
som ellers ikke så ofte kommer ud. Samtidig får vi også holdt en gruppe af
seniorer aktive i og omkring klubben, da hovedparten deltager i det frivillige
arbejde i klubben. Men dels er hele COVID-19 situationen meget hård for os,
og vi er nu ekstra pressede i forhold til både vores økonomi og
driftsomkostninger og dels er vi udfordrede på vores udstyr (primært
bordene), som er gammeldags, el-opvarmede med ujævn varmefordeling og
ikke virker efter hensigten. De utidssvarende forhold gør, at vi har svært ved
at fastholde og tiltrække nye medlemmer, selvom vi har plads til mange flere.
Vi frygter også, at mange af vores medlemmer ikke vil have et andet sted at
tage hen og i stedet vil sidde hjemme med ensomhed til følge, hvis de ikke
har SBC1986.
Derfor ønsker vi med dette projekt både at modvirke ensomhed hos ældre
mænd samt fremme den grønne omstilling. Det skal ske ved at gå fra el til
fjernvarme og indkøbe tidssvarende og fremtidssikret udstyr til klubben. Det
skal ske ved at engagere medlemmerne før, under og efter projektet, som vi
kalder ”Billard mod ensomhed hos ældre mænd og grøn omstilling fra el til
fjernvarme”.
Da klubben blev etableret i 1986, var energiomkostningerne ikke det største
samtaleemne. Det bevirkede at de borde, der dengang blev købt, og som vi
stadig bruger, er opvarmet med el. Dette medfører alt i alt en meget stor årlig
omkostning som dræner klubben økonomisk. Et billardbord, som vejer ca. et
ton, skal opvarmes til en temperatur på 27-28 grader for at det er optimalt
at bruge til træning og kamp. Varmefordelingen i bordene er 100% jævnt
fordelt i forhold til el opvarmning, hvor automatikken bevirker et ret stort
udsving i varmeafgivelsen. Elvarmen består af snoede tråde, der løber i
kasser nede i bordene som i en brødrister. Det giver udsving med forskellige
temperaturer forskellige steder i bordet, og der er ingen varme under
banderne. Denne ændring bevirker rent faktisk et væsentlig bedre indeklima
omkring spillebordene, idet det giver en bedre varmefordeling i rummet.
Dermed bliver det mere behageligt at opholde sig i rummet og ældre er
særligt følsomme over for dette. Mulige nye spillere vil være tilbøjelig til ikke
at blive medlem, når man fornemmer det dårlige indeklima og
temperatursving.
Projektets udbytte:







Kraftigt forbedret indeklima
Bedre spil og træning med mere intensitet
Fastholdelse af medlemmer
Tiltrækning af nye medlemmer
Støtte den grønne omstilling og meget bedre driftsøkonomi
for SBC1986

Flere billardklubber får ombygget bordene, således at de kan bruge
fjernvarme til opvarmning. Dette er bl.a. sket i Viborg med stor succes.
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Lokal forankring og opbakning

Projektet er primært tiltænkt medlemmerne i SBC1986, men vi
håber, at vi kan tiltrække mange nye medlemmer – også kvinder.
Vi er en samlende forening for primært ældre mænd, men vi er
åbne og tilgængelige for alle – særligt lokalt i Alderslyst. Ved
realisering af projektet forestiller vi os, at vi laver en åbningsdag og
inviterer alle til at se vores nye lokaler og prøve de nye
billardborde.
I øvrigt bemærker vi, at vi ligger i umiddelbar nærhed af flere af
Silkeborg Kommunes institutioner med ældre borgere.

Ansøgningsbeløb

110.000 kr.

Anlæggets samlede budget

285.815 kr.

Budget for projektet

Drift af anlægget

Vi har vedlagt tilbud, budget og en finansieringsplan.
Vores egenfinansiering er på 40.815 kr.
Vi har søgt Velux Fondens Aktive Ældre pulje om 110.000 kr. og vi
vil også søge DIF-DGI Foreningspuljen om 25.000 kr.
Projektet etableres på Silkeborg Kommunes grund men i SBC1986s
klubhus. Ansøger vil være ejer af billardbordene.
Klubhuset og bygningen ligger på Silkeborg Kommunes grund, men
SBC1986 står for den daglige driften. Vi gør opmærksom på, at
projektet vil kraftigt reducere elforbruget og udgifterne hertil. Vi
betaler i øjeblikket ca. 34.000 kr. i el, og det forventer vi at kunne
reducere til ca. 6.000 kr. ekstra i fjernvarme. Altså en årlig
besparelse på ca. 28.000 kr. Denne forbedrede økonomi vil hjælpe
os meget, så vi kan bruge tiden og pengene på medlemmerne.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Projektet kræver ikke godkendelser som så. Vores medlemmer
hjælper til, men vi får udført arbejdet af håndværkere m.m.

Lokaletilskud

Vi får lokaletilskud, men projektet vil ikke medføre ændringer i
forhold til m2 udvidelse.

Momsregistrering

Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor momsen ikke kan løftes
af projektet. Derfor søges der inkl. moms.

Ejerforhold
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SILKEBORG BILLARD CLUB
AF 1986

Vedtægter
§ 1: Formål

Klubbens formål er:
 At fremme og vedligeholde interessen for det
ædle spil - billard - under sportslige former.
 At styrke venskabet og kammeratskabet
blandt medlemmerne på tværs af alder og
køn, herunder:
 At tilbyde de halvstore børn og helt unge, der
ikke ynder eller magter de mere kraftbetonede sportsgrene, et samlingssted under betryggende former om en idræt, der matcher
deres fysiske formåen, evner og interesse.
 At formidle et godt socialt samvær mellem
vore ældre (50-125 år) medborgere af begge
køn, dels gennem selve billardspillet, dels
gennem hyggesamvær i klublokalerne, hvilket
måske specielt er af værdi for mandlige, der
ofte ikke finder udbuddet af traditionelle
ældreaktiviteter attraktivt.
 Klubbens formål er således både et sportsligt,
et pædagogisk og socialt engagement!

§ 2: Navn og hjemsted

Klubbens navn er Silkeborg Billard Club af 1986,
og hjemstedet er Silkeborg Kommune. Klubben er
stiftet den 3. marts 1986. CVR-nr. 29955387.

§ 3: Organisation

Klubben er optaget i Den Danske Billard Union
(DDBU) og Dansk Idræts-Forbund (DIF). Klubben
er underkastet disse unioners vedtægter og
bestemmelser, såvel i sit administrative og
sportslige samarbejde som med hensyn til
medlemsforhold.
Herudover vil der blive søgt samarbejde med
lokalt (kommunalt) idrætsarbejde.

§ 4: Medlemmer

Enhver kan optages som medlem, såfremt denne
ikke har karantæne eller ikke er udelukket af
nogen anden klub under DDBU.
Indmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen, som skal tage stilling til optagelsen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens
vedtægter.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 5: Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse består af fem medlemmer,
som har følgende poster:
Formand, næstformand, kasserer og to menige
medlemmer. Et af bestyrelsesmedlemmerne har
posten som sekretær.
Derudover udpeges en turneringsleder, som kan
være et medlem af bestyrelsen eller et klubmedlem udenfor bestyrelsen.
Disse vælges for to år ad gangen på følgende
måde:
Formanden og kassereren vælges ved særlig
afstemning.
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg
på lige årstal. Genvalg kan finde sted.
Udover formands- og kassererposten konstituerer
bestyrelsen sig selv.
Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Disse vælges ved hver ordinær GF.
Bestyrelsen og suppleanterne kan kun vælges
blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller såfremt to af bestyrelsens medlemmer fremsætter
ønske herom; dog mindst et møde pr. kvartal.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Udover de to suppleanter - supplerer bestyrelsen
sig selv indtil førstkommende GF. Hvis bestyrelsen
reduceres totalt til tre mand eller mindre (inkl. de
to suppleanter), skal der indkaldes til ekstraordinær GF i henhold til § 6, hvor en ny bestyrelse
skal vælges.
Bestyrelsen vælger delegerede til diverse repræsentantskabsmøder. Formand, kasserer og ungdomsformand danner tilsammen forretningsudvalget (FU). FU skal varetage den daglige ledelse
af klubben.

§ 6: Generalforsamling
Generalforsamlingen (GF), der er klubbens
højeste myndighed, afholdes så vidt muligt den
sidste mandag i februar. Ellers på en anden
mandag i februar. Den indkaldes skriftligt med 14
dages varsel.
Den ordinære GFs dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vedtægter 2019 - 1

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Turneringslederens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingenter m.v.
Budget for næste år
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8) Behandling af indkomne forslag
9) Valg af best. medlemmer og suppleanter
ifølge § 5
a) Valg af formand på ulige år
b) Valg af kasserer på lige år
c) Valg af øvrige best. medlemmer
d) Valg af suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og suppleant ifølge § 8
a) Valg af revisor
b) Valg af suppleant til revisor
11) Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før GF
afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres ved
opslag i klubben mindst 6 dage før GF.
Dagsorden, indkomne forslag og referat offentliggøres på hjemmesiden.
Alle beslutninger - undtaget vedtægtsændringer træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
et forslag forkastet.
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres med
2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Personvalg med mere end en kandidat afgøres
ved skriftlig afstemning, ligesom anmodning om
skrift-lig afstemning i øvrigt skal efterkommes.
Stemmeberettiget er aktive medlemmer over 15
år, der ikke har karantæne eller betalingsrestance.
Under ”eventuelt” kan der intet besluttes.
Ekstraordinær GF kan indkaldes efter bestyrelsens
skøn eller såfremt 1/3 af klubbens medlemmer
fremsætter skriftlig anmodning herom. Den
ekstraordinære GF skal afholdes senest 21 dage
efter anmodning herom er kommet formanden i
hænde.
Bekendtgørelsen af ekstraordinær GF skal ske
med mindst 10 dages varsel ved skriftlig
henvendelse til medlemmerne med angivelse af
dagsorden.

§ 7: Kontingent

Medlemskontingent fastsættes af GF. Kontingent
erlægges kvartalsvist forud efter kassererens
anvisninger og forfalder den 15. i kvartalets første
måned.
”Indbetalingskort” tilsendes ikke. De ligger i klubben. Du må ikke have forskellige medlemstyper i
samme kvartal. Betaler du for 6 eller 12 md. af
gangen, skal det gælde fra den 1-1 eller 1-7.
Mindste enhed er en halv md. Fx 1,5 md. ved en
udmeldelse. Passive ”V” skal betale for 12 md.

(200 kr). Nye medlemmer betaler kun for de
resterende hele md. i kvt. Strafgebyr på 50 kr ved
for sen betaling!
Indmeldelse (50 kr) betales adskilt fra ktg.
Restance efter sidste rettidige betalingstidspunkt
kan medføre slettelse af medlemskabet.
To kvartalers restance giver automatisk udmeldelse, og en kopi sendes til DDBU.

§ 8: Regnskab og revision

Regnskabsåret er fra 1-1 til 31-12.
Der vælges to revisorer på skift for to år ad gangen, som foretager en kritisk gennemgang af
årsregnskab, og som kontrollerer, at klubbens
midler er til stede samt fremsætter eventuelle
bemærkninger på GF.

§ 9: Spiritus
Der må ikke medbringes spiritus i klubben, og personer under 18 år må ikke nyde spiritus i klubben.
I spillelokalet må der nydes kaffe, sodavand og en
enkelt øl. Skal der indtages mad, må det ske udenfor spillelokalet.

§ 10: Karantæne

Karantæne kan idømmes et medlem, der udviser
dårlig sportslig adfærd eller overtræder klubbens
vedtægter. Karantæne kan være tidsbestemt.
Medlemmet er gjort bekendt med, at evt. manglende ktg. betaling vil blive indberettet til DDBU!
Dvs. i ”karantæne”, indtil alt er betalt.

§ 11: Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12: Opløsning

Opløsning af klubben kan ikke ske, hvis medlemmerne er imod dette. Opløses SBC, henstilles
eventuelt overskud i en fond ved DDBU til senere
oprettelse af en billardklub i Silkeborg.

§ 13: Vedtagelse

Nærværende vedtægter er vedtaget af Silkeborg
Billard Clubs GF den 25. februar 2019.
Underskrevet på klubbens vegne af bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem
Best. medlem

Vedtægter 2019 - 2

: Preben Klauber
: Henning Honoré
: Ole Overgaard
: Peter Nørskov
: Kurt Birkefeldt
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Silkeborg Billard Club af 1986
Nylandsvej 68 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 1351
sbc1986.dk • CVR-nr. 29955387

Medlem af:
 Den Danske Billard Union
 Danmarks Idræts-Forbund

Silkeborg d. 9-3

Referat af generalforsamling tirsdag d. 25-02-2020
Tak til de fremmødte medlemmer hele 4 stk. samt 5 bestyrelsesmedlemmer, ikke ligefrem den store interesse der bliver vist, men det må jo være fordi der er tillid til os i
bestyrelsen.
Pkt. 1

Valg af dirigent
Bjarne Rasmussen valgt.

Pkt. 2

Valg af referent
Preben Klauber valgt.

Pkt. 3

Formandens beretning
Af Preben K.
SBC økonomi er presset grundet omsætningsnedgang i kiosken derfor er der iværksat
tiltag som SBC har brug for hjælp til hos medlemmerne.
Der er iværksat ansøgning til omlægning af varme i billardborde hos fonde samt udskiftning af gulvtæppe vi afventer svar på de ansøgningerne.
Der vil blive brug for hjælp til aftagning af gammelt gulvtæppe samt fræsning af riller
til varmeslanger og derefter pålægning af nyt gulvtæppe. Da vi angiveligt selv skal
komme med 20% af det ansøgte beløb har jeg aftalt med vvs og gulvfirmaet at vi selv
ordner de opgaver et beløb som svarer til 50.000,Der er gang i sponser pleje og nye sponsoraftaler en opgave som Jørgen Ploug vil
hjælpe formanden med, der er pt. lavet aftaler om forlængelse af sponsoraftaler med
Poul Munk 2000,- Kallesøe 2000,- DS lak 1000,- Lindvad massage 1000,- Lynge papirer
1000,- samt en udvidet aftale med Admiralen fra 2000,- til 4000,- derudover har Casper J. skaffet to nye sponsoraftaler med Combitherm på 2000,- og 5000,- med Thybotech tak for det Casper. Alt dette er lig med 18.000,- og vi kan godt bruge flere aftaler
så kom bare i gang kære medlemmer med hjælp til nye sponsoraftaler.
Der er ændringer i bestyrelsen Peter er udtrådt og tak for den hjælp i den tid du sad i
bestyrelsen.
Vores turneringsleder Kurt Birkefeldt ønsker ikke genvalg og herfra skal der lyde en
stor tak for de mange timer samt det store arbejde du har lagt i klubben i gemmen
mange år udover at være turneringsleder så har du også lagt mange timer i vores/din
hjemmeside samt 2-krs spillet, du har dog lovet at hjælpe den nye tuneringsleder godt
i gang og du beholder nogle opgaver så som 2-krs spillet så en stor tak til dig for din
tid i bestyrelsen Kurt.
Tak til dig Arne for hjælp til mig med ansøgning til bordvarme samt de nye tiltag med
2-krs indtastning og evt. en ny hjemmeside i samarbejde med Kurt.
Velkommen til de 9 nye medlemmer som primært spiller/træner om aftenen.
Ref_GF_2020 - 1
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Vi vil laver en oversigt over hvem og hvad de enkelte bestyrelse kerneopgaver er, der
vil også blive lavet en liste over opgaver som bliver eller gerne må varetages af medlemmer.
Der er altid brug for hjælp til driften af en klub og jo flere vi er jo mindre er opgaven til
det enkelte medlem.
Til slut vil jeg sige tak til alle dem som hjælper med at få klubben til at fungere.
Pkt. 4

Turneringslederens beretning
Af Kurt B.
Holdturnering
Vi har i år haft 12 hold med i 2-div, 3-div, Serie 1-2-3 og Oldboys. 2-div ligger pt. nr 6
med to kampe tilbage og hvis det går rigtigt, så undgår de nedrykning. Oldboys h1 og
h3 ligger pt. nr 1. Holdturneringen er 86% færdigspillet.
Individuel turnering
I kegler deltog Robin (A), Bjarne (B), Allan (B) og Karsten (C). Robin skal spille LF i
Hvalsø den 29-2. Allan, Karsten og Ivan deltog i Søgaard cup. Karsten og Ivan er med
endnu. Robin deltog i 5-kegle Tours, hvor der er løbende tilmelding. Karsten deltog i 5kegle A og han nåede til RF i Aalborg den 9-11.
Lokal turnering
Den 30-3 blev der afholdt ”Klubmester 2019” med 4 x 4-mands puljer og 8 i A-finalen.
Preben Sonne blev klubmester over Peter Nørskov. Allan S. var planlæggeren.
Den 31-8, sidste lø. i august, prøvede klubben igen at arrangere den 3. ”Silkeborg-cup
2019”. Allan S. var planlæggeren og stævneleder. Her deltog 6 x 4-mands puljer, 16
gik videre til A-finale. 9 af de 24 deltagere kom fra Silkeborg. Vinderen blev Jacob
Stubkjær, fra Balling over Poul Erik Simonsen, også fra Balling. Alle deltagere havde
god opførsel, kammeratligt samvær, spændende kampe og der var også stor succes i
køkkenet.
Sidebemærkning
Jeg holder i bestyrelsen og som TL. Jeg har været med siden 2005, altså i 15 år.
Mine opgaver er fortsat: IT, webside, de TL ting der skal på websiden, medlem og licens, samt at støtte Robin som ny TL.

Pkt. 5

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Ole O. fremlagde regnskab og budget og det godkendt.
Se sidste side med den summerede oversigt.

Pkt. 6

Fastsættelse af kontingent
Det fortsætter uændret

Pkt. 7

Budget for næste år.
Blev klaret under pkt. 5

Pkt. 8

Indkomne forslag (8 dage før)
Senest d. 17-2. Der var ingen forslag.
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Pkt. 9

Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Kasserer (kasserer på lige år)
Ole Overgaard er på valg, villig til genvalg = valgt.
b) Bestyrelses medlem (to på lige år)
Kurt Birkefeldt er på valg, modtager ikke genvalg
Ove A. Andersen er på valg, modtager ikke genvalg
Robin T. opstiller = valgt og er ny TL.
Allan Sørensen valgt.
c)

Suppl. (to hvert år)

Ove A. Andersen og Michael Jensen valgt.
Pkt. 10

Valg af revisor og suppleanter
a) Revisor (to vælges på skift)
Erk Dalgas valgt (for 2 år)
En revisor skal findes og vælges for 1 år
b) Revisorsuppl. (hvert år)
Jørgen Ploug er på valg

Pkt. 11

Eventuelt

Ref_GF_2020 - 3
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Regnskab og budget
2019
Aktuel kr.

2020
Budget kr.

Resultatopgørelse:

-96.556
-75.665
-82.383
-254.603

-95.000
-80.000
-62.300
-237.300

Udgifter i alt

34.377
84.222
81.591
200.190

40.000
83.600
79.200
202.800

Res. før finansielle omk.

-54.413

-34.500

Renter

-672
8.767
721
8.816
0
0
-45.597

-500
11.000
1.300
11.800
0
0
-22.700

Kantinesalg
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Kantinekøb
Øvrige var. omkostninger
Ejendommens drift

Renter prioritetslån
Gebyrer
Finansielle omk.
Afskrivning
Regulering varelager m.v.
Resultat i alt
Balance:
Aktiver:
Anlægsaktiver
Inventar
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver:
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Gæld i alt
Egenkapital
Passiver i alt
Balancekontrol

2.050.000
200.000
64.900
2.314.900
3.175
419.925
423.100
1.891.801
2.314.900
0

05-03-20

OBS: NEGATIVE TAL ER INDTÆGTER, POSITIVE TAL ER UDGIFTER
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29 Godkendelse af Tillæg 45 til Spildevandsplan 20112021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej,
Silkeborg
29.1 - Bilag: Bilag 1 Forslag til 45
DokumentID: 8470869

Forslag til Tillæg nr. 45
til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune

Kloakering af nyt boligområde, udtræden af spildevandsforsyningsselskabet for
regnvand samt etablering af regnvandslaug – Herningvej, Silkeborg

Luftfoto af området Herningvej, Silkeborg
(matrikel nr. 208h, 210, 212i og 212k, Silkeborg markjorder)
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1. Indledning
Forslag til Tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune omhandler
spildevandskloakering med privat håndtering af regnvand for et nyt boligområde ved
Herningvej, Silkeborg.
En del af området er i dag forsynet med et spildevands- og et regnvandsstik. Bygherre ønsker
at udtræde af spildevandsforsyningsselskabet for selv at håndtere alt regnvand indenfor
området. Tillæg 45 giver mulighed for at træde ud af spildevandsforsyningsselskabet for
regnvand. Silkeborg Forsyning A/S tilbagebetaler tilslutningsbidraget for regnvand og
afpropper regnvandsstikket, så det ikke er muligt at aflede regnvand til forsyningens system.
Den private regnvandshåndtering består af udledning til Sandemandsbækken. Regnvand
renses gennem filtermuld og forsinkes i bassiner indenfor boligområdet. Der anlægges
membran under regnvandsanlæggene for at undgå nedsivning. Jorden er forurenet og det er
derfor ikke muligt at nedsive regnvand indenfor boligområdet.

Fig. 1 Spildevandsplanen i dag. Mørkeblå område er spildevandskloakeret med privat håndtering af
regnvand. Lyseblå områder er separatkloakeret, hvor regn- og spildevand ledes til Silkeborg Forsynings
system.
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Der oprettes et regnvandslaug, som skal varetage drift og vedligehold af de fælles private
regnvandsanlæg (regnvandsledninger, udløb, regnvandsbassin, filtermuld og overfladiske LARanlæg, herunder regnbede).

1.1 Politisk behandling og offentlig høring
Byrådets forslag til tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021 skal offentliggøres på Silkeborg
Kommunes hjemmeside i 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder
og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag.
Efterfølgende vil Silkeborg Kommune behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle
ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt.
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven1 kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse,
indbringes for domstolene.

2. Lovgrundlag
I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen2 skal der ske revision af spildevandsplanen, når
der sker ændringer af et kloakopland, der er beskrevet i spildevandsplanen, eller når der
optages nye arealer i den pågældende spildevandsplan.
Revision af spildevandsplanen sker i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og
spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.
Tillægget skaber desuden det juridiske grundlag for at kunne vedtage vedtægter for et fælles
privat regnvandslaug, der skal fastlægge rammerne for regnvandshåndteringen herunder drift
og vedligehold af regnvandsanlæggene.

2.1 miljøvurdering
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter skal tillægget vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.
Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter om ikke at udarbejde en
miljøvurdering for spildevandsplantillæg 45, Kloakering at et nyt boligområde, udtræden af
spildevandsforsyningsselskabet samt etablering af et regnvandslaug.
Begrundelse:
Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet,
at nedenstående punkter efterkommes i forhold til beskyttelse af natur, grundvand og tekniske
anlæg.

1
2

Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse 1218 af 25. november 2019
BEK. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1317 af 4. december 2019
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Spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende spildevandsledning, som
føres til Søholt renseanlæg. Søholt renseanlæg har kapacitet til at modtage
spildevandet.



Regnvandet fra tage, veje og p-pladser renses og forsinkes i regnbede inden det ledes
forsinket til Sandemandsbækken. Belastningen af næringsstoffer fra området forventes
at blive mindre end den nuværende belastning fra området, hvor regnvandet delvist
ledes urenset og uforsinket til Sandemandsbækken. Der forventes derfor ikke at ske en
påvirkning af natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-område (Ørnsø) og
Sandemandsbækken.



Der sker ikke nedsivning af regnvand på grund af jordforurening.



Der skal ansøges om dispensation efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med
etablering af udløb til Sandemandsbækken.

Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen
heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10 og medfører, at der ikke skal foretages en
miljøvurdering af tillægget i henhold til loven.
Afgørelsen er offentliggjort den xx. juni 2020 på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
Klagefristen udløber den xx. juli 2020.

3. Forhold til anden planlægning
3.1 Kommuneplan
Kommuneplanen for Silkeborg Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling.
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i
kommuneplanen.
I kommuneplanens retningslinjer er der angivet at nye lokalplanområder skal håndtere
regnvandet lokalt, hvis at det er muligt.
En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse
med kommuneplanen.

3.2 Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 14-016 (Herningvej). I lokalplanen fremgår følgende:
- regnvand skal forsinkes i lavninger og renses ved infiltration gennem filtermuld. Filtermuld
anlæg skal anlægges med fast membran og med afledning til recipient. Filtermuldsanlæg skal
placeres indenfor fri- og opholdspladsarealer og etableres med skråningsanlæg på minimum
1:2 i bunden af grøften og 1:4 i toppen af grøften.
- Vand fra veje og parkeringspladser skal nedsives gennem en beplantet overflade eller renses.
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- Skybrud skal håndteres indenfor lokalplanområdet uden at forårsage oversvømmelser. Der
skal som udgangspunkt kunne håndteres en 100-årshændelse inden for lokalplanområdet.

3.3 Vandområdeplaner
Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn og tilhørende bekendtgørelser udstikker
retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer, hav og grundvand.
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i
vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.
En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse
med vandområdeplanen, idet regnvandet renses og forsinkes, så der ikke sker en
merudledning til Sandemandsækken og Ørnsø.
3.4 Grundvandsplanlægning
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan,
samt indsatsplaner for Silkeborg Kommune.
Området er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsopland.

4. Spildevandsplanlægning
4.1 Nuværende forhold
Området fremstår i dag som en blanding af erhverv i form af lagerbygning og små-erhverv, et
værtshus samt en enkelt bolig. Der er indenfor lokalplanområdet registreret jordforurening.
Jordforureningen er V1 og V2 kortlagt.
Den berørte byggegrund, matr. 108h, 210, 212i og 212k Silkeborg Markjorder, er på i alt
1,684 ha.
Området består af en del af det separatkloakeret opland E02.2 og en del af det
spildevandskloakeret opland E02.5.
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Fig. 3

4.2 Fremtidig forhold
Birch Ejendomme A/S opfører etageboligejendomme på arealet.
Området planlægges til at spildevand skal afledes til Silkeborg Forsyning A/S’
spildevandskloak. Regnvand fra tage, veje og p-plads afledes til renset og forsinket til
Sandemandsbækken. P-pladsen anlægges med græsarmering. Regnvandet renses via
filtermuld og forsinkes i regnvandsbassiner der placeres i de grønne arealer.
Der oprettes et nyt spildevandskloakeret opland. Oplandet navngives E02.11.

Fig. 2 Spildevandskloakeret planopland E02.11
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4.2.1 Delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet
Området der ligger indenfor opland E02.2 er i dag separatkloakeret. Dette område træder ud
af spildevandsforsyningsselskabet for regnvand. Regnvandsstikket ind til området afkobles og
Silkeborg Forsyning tilbagebetaler tilslutningsbidraget for regnvand for dette område.
Der skal gives en tilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsen til delvist udtræden af
spildevandsforsyningsselskabet. For at kunne opnå denne tilladelse, skal der kunne opnås en
tilladelse til en alternativ afledning af regnvandet. Derudover må afkoblingen ikke forringe
Silkeborg Forsynings økonomi og forsyningens anlæg skal fortsat kunne fungere forsvarligt.
Silkeborg Forsyning har godkendt udtræden fra spildevandsforsyningsselskabet for regnvand.
Der vil kunne opnås en tilladelse til alternativ afledning af regnvand, hvis regnvandet renses i
regnbede der opbygges med membran i bunden, filtermuld og planter (dog ikke græs) der kan
holde til både tørre og våde perioder. Desuden skal regnvandet forsinkes inden det udledes til
Sandemandsækken. Det skal ske ved at etablere en vandbremse ved udløbsbygværket og
etablere volumen til forsinkelse i regnbedene. I afløbsbygværket skal der etableres en
målebrønd, hvorfra der kan tages vandprøver. Der skal meddeles forudgående tilladelse til
dette af Silkeborg Kommune.

4.2.2 Spildevand
Afledning af spildevand sker til et af Silkeborg Forsyning etableret spildevandssystem i
området.
Spildevand transporteres til Søholt Renseanlæg. Herfra udledes det rensede spildevand til
Silkeborg Langsø Øst. Det nye kloakopland forventes at aflede spildevand svarende til ca. 273
PE.
Der oprettes et nyt spildevandskloakeret opland E02.11. Oplandet har et samlet areal på 1,39
ha.
Tillægget giver mulighed for ekspropriation til anlæggelse af Silkeborg Forsynings
spildevandsledning. Berørte lodsejere fremgår i punkt 6.
Tillægget giver ikke mulighed for ekspropriation af private regnvandsledninger.

4.2.3 Regnvand
Regnvandet ledes til 3 private regnbede, hvorfra regnvandet nedsiver og ledes via drænrør til
afløbsbygværk. Fra afløbsbygværket ledes regnvandet via privat regnvandsledning til privat
udløb til Sandemandsækken. Regnbedene opbygges med tæt membran i bunden, så
regnvandet ikke nedsiver. Regnbedet opbygges med filterjord og planter. I bunden lægges et
drænrør. Planter og filterjord i regnbedet medvirker til rensning af regnvandet.
I regnbedet vælges planter der både kan tåle tørre og våde perioder. Det skal være
hjemmehørende arter. Bilag 3 indeholder et forslag til en planteliste. Regnbedet anlægges med
en 1 m høje anlæg, hvilket kan bevirke at planterne oversvømmes, hvorefter de skal udskiftes.
Afløbsbygværket anlægges med en vandbremse så der kun afledes 3,5 l/s til
Sandemandsækken. Regnbedene anlægges med et opmagasineringsvolumen til forsinkelse og
opmagasinering af regnvandet.

Side 8 af 13
Forslag til Tillæg nr. 45 Kloakering af nyt boligområde, udtræden af kloakfællesskabet samt etablering af regnvandslaug –
Herningvej, Silkeborg

8

Lavning

1

2

3

Total

Kote, kronekant

23,70

23,70

23,70

-

Bundkote

22,70

22,70

22,70

-

Lavningsdybde
[m]

1

1

1

-

Skråningsanlæg

2

2

2

-

Bundareal [m2]

120

132

65

317

Stuvningsvolumen
[m3]

180

188

106

474

Tabel 1 Regnbedenes geometri

Der anlægges sandfang ved nedløbsbrønde og inden tilløb til regnbedene.
Regnvand fra p-plads anlægges med græsarmering. Herfra forventes en afløbskoefficient på
0,6.
I afløbsbygværket etableres en målebrønd, så det er muligt at tage vandprøver.
Regnvandssystemet, herunder regnvandsledninger, regnbede, sandfang og bygværker
etableres, driftes og vedligeholdes af udstykker indtil regnvandssystemet er overdraget til et
regnvandslaug. Derefter er det regnvandslauget der drifter og vedligeholder
regnvandssystemet. Udstykker bekoster tinglysning af ledningen og udløb til
Sandemandsbækken samt tinglysning af regnvandssystemet indenfor lokalplanområdet.
I forbindelse med byggeprojektet, og inden anlægget etableres, skal der søges om tilladelse til
udledning af regnvand.

4.2.4 Regnvandslaug
Regnvandslaugets områdeafgrænsning er det nuværende matrikel 108h, 210, 212i og 212k
Silkeborg Markjorder. Matrikelgrænser ændres formentligt.
Regnvand fra tage, veje, p-pladser, stier og øvrigt befæstet areal håndteres ved nedsivning
gennem fælles private regnbede og derefter udledning til Sandemandsbækken.
Til dette skal der oprettes et fælles privat regnvandslaug, som varetager drift og
vedligeholdelse af de fælles private regnvandsanlæg inden for regnvandslaugets område.
Følgende skal gøres:
1. Udstykker etablerer, driver og vedligeholder alle fælles private regnvandsanlæg
(herunder ledninger, sandfang, regnbede og bygværker), indtil regnvandslauget er
oprettet, hvorefter drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg overgår til
regnvandslauget.
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2. Udstykker etablerer desuden, forud for udstykning, samtlige regnvandsanlæg (f.eks.
nedløb, ledninger og brønde) på de private matrikler og frem til skel.
3. På private matrikler varetager grundejer drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg
(f.eks. nedløb, ledninger og brønde), og regnvandet afleveres til regnvandslaugets
anlæg i skel.

Udkast til regnvandslaugets vedtægter er angivet i bilag 1. Bilag 2 er en driftsinstruks for de
fælles private regnvandsanlæg. Regnvandslauget stiftes i forbindelse med
grundejerforeningen. Finder regnvandslauget det hensigtsmæssigt, kan der oprettes flere laug
inden for regnvandslaugets område.
I spildevandsplanoplandet har grundejer på private matrikler ansvar for drift og
vedligeholdelse af egne regnvandsanlæg (f.eks. nedløb, ledninger og brønde) og afleverer
regnvandet til regnvandslaugets anlæg i skel. Den enkelte grundejer har pligt til at holde sine
private regnvandsanlæg inden for skel i god og forsvarlig stand. Ved blokudstykninger påhviler
ansvaret ejeren af hver enkelt blok. I tilfælde af flere ejere i en blok skal ansvarsforhold være
beskrevet i regnvandslaugets vedtægter.
Samtlige grundejere i oplandet har pligt til at være medlem af regnvandslauget, hvilket
fremgår af regnvandslaugets vedtægter, som skal tinglyses på de berørte ejendomme.
Regnvandslaugets forventede driftsudgifter er beskrevet i afsnit 7.

5. Miljømæssige konsekvenser
5.1 Recipientforhold
Regnvand fra boligområdet udledes renset og forsinket til Sandemandsækken. Forsyningen
etablerer ikke et vådt regnvandsbassin, da bygherre ønsker selv at håndtere regnvandet.
Bygherre ønsker ikke at afgive plads til et vådt regnvandsbassin og vil i stedet anlægge
regnbede til rensning og forsinkelse af regnvandet. Der opstilles derfor et måleprogram for at
kontrollere at regnbedene renser tilsvarende et vådt regnvandsbassin. Silkeborg Kommune har
en forventning om at regnbedene anlægges således at de renser og forsinker tilsvarende et
vådt regnvandsbassin.
I dag afledes regnvandet uforsinket og urenset fra en del af området. Regnvand fra dette
område vil efter ombygning fremover blive renset og forsinket. Det forventes derfor at
belastningen af næringsstoffer til Sandemandsbækken og Ørnsø mindskes.

5.2 Habitatvurdering
Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 med
senere ændringer) skal der forud for vedtagelse af spildevandsplantillæg foretages en
vurdering af, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan
påvirke Natura 2000- områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.
Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke
medfører:
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skade på de naturtyper, som området er udpeget for
skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000
Projektområdet ligger ca. 400 m fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000
område nr. 57 (Habitatområde H181, Silkeborg Skovene).
Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er
bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved
myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af
Miljøstyrelsens hjemmeside:
Link til Miljøstyrelsens hjemmeside
På baggrund af afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde og
projektets beskedne omfang er det Silkeborg Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at
projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000området.
Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng
beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er
et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige
udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet
gælder uanset, om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.
Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektområdet. På grund af
arealets hidtidige anvendelse er det Silkeborg Kommunes vurdering, at området ikke er
levested for bilag IV-arter. Det forventes at der er flere Bilag IV arter, herunder odderen i
Sandemandsbækken, hvortil regnvandet afledes. Udledningen forventes ikke at påvirke bilag
IV arterne, da der ikke sker ændring af levested og fødegrundlaget.
Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter
Silkeborg Kommune vurderer således samlet, at planen kan realiseres uden at:
 skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000områder
 indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

6. Berørte ejendomme
6.1 Ledninger og udløb
Matrikel 7000ca, 7000fz, 212p og 212g Silkeborg Markjorder berøres eventuelt i forbindelse
med etablering af en privat regnvandsledning og et privat udløb.

7. Økonomiske forhold
Silkeborg Forsyning A/S tilbagebetaler tilslutningsbidrag for regnvand (40% af
tilslutningsbidraget) for matrikel 212i, 212k og 210 Silkeborg Markjorder til bygherre.
Bygherre etablerer, drifter og vedligeholder det private regnvandssystem indtil
regnvandslauget er oprettet og vedtægter med driftsinstrukser er tinglyst på matriklerne.
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Det kommende regnvandslaug skal bekoste udgifter til drift og vedligehold af det private
regnvandssystem, herunder prøvetagning af udløbsvandet.
Bygherres rådgiver har regnet på forventede udgifter til drift og vedligehold til de kommende
grundejere. I beregningen er der ikke medregnet sanering af ledninger, brønde og bygværk.
Desuden er udskiftning af membran ikke medregnet. De forventede driftsudgifter er følgende:
Årligt:
Der er årlige udgifter til inspektion og tømning af sandfang, lugning og eftersåning af planter i
regnbede, græsslåning af brinker og vandprøvetagning. Efter 2 år kan antal af prøvetagning
evt. sænkes 2 årlige prøver afhængig af prøveresultater.
Hvert 15. år
Hvert 15. år skal filtermulden og planter i regnbedet udskiftes og den forurenede jord skal
bortskaffes.
Årligt udgift
Udgift årligt
Forventede årlige
udgifter (plus 20 %
usikkerhedstillæg)

37.580 – 39.600 kr.
45.096 – 47.520 kr.

Samlede udgift i anlæggets
levetid på 50 år
1.879.017 – 1.979.817 kr.
2.254.820 - 2.375.780 kr.

Tabel 2 udgifter til drift og vedligehold af regnbede og sandfang. Der skal tages forbehold for, at priser kan variere
afhængigt af valg af leverandør mv.

Regnbedet anlægges med 1 m høje anlæg, hvilket kan bevirke at planterne oversvømmes ved
store regnhændelser. Dette kan medføre ekstra udgifter til etablering af nye planter i
regnbedet.

8. Tidsplan
Der er opstillet følgende tidsplan for etablering af de tekniske anlæg. Den er vejledende, og
udførelsestidspunktet kan blive ændret.
Aktivitet
Vedtagelse af tillæg
Opstart for etablering af regn- og spildevandsanlæg

Tidsplan
september, 2020
sommer, 2020

9. Bilag
Nr.
1
2
3

Indhold
Regnvandslaugets vedtægter
Driftsinstruks for regnvandsanlæg
Planteliste

Side 12 af 13
Forslag til Tillæg nr. 45 Kloakering af nyt boligområde, udtræden af kloakfællesskabet samt etablering af regnvandslaug –
Herningvej, Silkeborg

12

Nr.
4
5

Indhold
Forventede driftsudgifter
Screening for miljøvurdering
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Vedtægter for ”Det private regnvandslaug – Herningvej”
Indholdsfortegnelse
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.

1
2
3
4
5
6

Regnvandslaugets navn og hjemsted
Laugets område og medlemskab
Laugets formål og opgaver, herunder drift og vedligeholdelse
Medlemmernes forhold til regnvandslauget
Laugets ledelse og administration
Regnskab og revision

Kapitel 1
Regnvandslaugets navn og hjemsted
§1
Regnvandslaugets navn er ”Det private regnvandslaug – Herningvej 100”

§2
Stk. 1. Laugets hjemsted er Silkeborg Kommune.

Kapitel 2
Laugets område og medlemskab
§3
Stk. 1. Laugets geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 14-016, Boliger ved
Herningvej.
Stk. 2. Laugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der ligger inden for
laugets geografiske område. Området med matrikel nr. 208 h, 210, 212c, 212i og 212k alle Silkeborg
Markjorder.
Der er udarbejdet driftsinstrukser for regnvandsanlæggene. Disse instrukser er vedlagt som bilag.
§4
Lauget forestår funktionen som spildevandslaug jf. bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Lauget varetager i den forbindelse drift, vedligeholdelse og fornyelse af det fælles private
regnvandsanlæg jf. bilag om driftsinstruks for regnvandsanlæg med beskrivelse af og kortskitse over
regnvandsanlægget.

Kapitel 3
Laugets formål og opgaver, herunder drift og vedligeholdelse
§5
Laugets formål er at drive og vedligeholde et fællesprivat regnvandsanlæg inden for før nævnte område.
Driftsinstruks for regnvandsanlæg med beskrivelse af og kortskitse over regnvandsanlæggene er vedlagt
som bilag.
§6
Lauget er forpligtet til at modtage regnvand fra alle ejendommene indenfor laugets område.
§7
Lauget er berettiget til at foretage nødvendige reparationer til enhver tid og er i den forbindelse
berettiget til i nødvendigt omfang, at færdes på private grunde i området.
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Lauget er berettiget til at påbyde forhold, der hindrer vandets frie løb i regnvandsgrøfter.
Efterkommes påbud ikke inden for en rimelig frist er lauget beføjet til at udføre arbejdet på grundejerens
regning.
§8
Hvis afledningskapaciteten fra en ejendom ændres ift. dennes byggetilladelse, så det medfører en større
mængde fra ejendommen end forudsat ved regnvandsanlæggets etablering, kan lauget påbyde ejeren af
den pågældende grund at etablere en forsinkelse af regnvandet inde på grunden.
§9
Der kan oprettes et eller flere laug i området, dette bestemmes ved laugets generalforsamling, herunder
ved stiftelsen af lauget.
§ 10
Lauget forestår drift og vedligeholdelse af det fælles private regnvandsanlæg i overensstemmelse med
offentlige myndigheders bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til lauget i medfør
af lovgivningen.
§ 11
Lauget varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes
fælles interesser i forbindelse med de under laugets område hørende ejendomme.
§ 12
Stk. 1. Hele regnvandsanlægget jf. § 3 og frem til den enkelte tilsluttede ejendoms grundgrænse ejes,
vedligeholdes og fornyes af lauget.
Stk. 2. Det enkelte medlem af lauget har pligt til at holde sit private regnvandsanlæg, inden for skel ved
den enkelte ejendom, i god og forsvarlig stand.
Stk. 3. Medlemmerne må ikke foretage ændringer eller rettelser på laugets regnvandsanlæg.
Fejl eller mangler derved skal af den, der konstaterer dem, uopholdeligt meddeles til laugets formand
eller i dennes fravær næstformanden.
§ 15
Lauget er – om nødvendigt – forpligtet til at holde de til lauget tilhørende installationer forsikrede.
§ 16
Lauget er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for
udførelsen af laugets opgaver.
§ 17
Regnvandslauget er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kapitel 4

Medlemmernes forhold til regnvandslauget
§ 18
Samtlige grundejere indenfor regnvandslauget jf. § 3 har pligt til at være medlem af regnvandslauget.
§ 19
Stk. 1. Medlemskab af regnvandslauget deklareres tinglyst på ejendommen, hvoraf det fremgår, at den
til enhver tid værende ejer af ejendommen forpligtes til at være medlem af lauget.
Stk. 2. Medlemspligten indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om dette er
betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden
skødet anmeldes til tinglysning, indtræder medlemspligten på overtagelsesdagen.
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Stk. 3. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeret, når laugets kasserer har modtaget skriftlig
meddelelse om ejerskifte og den nye ejer har betalt kontingent til regnvandslauget.
Stk. 4. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til laugets
henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af
lån.
Stk. 5. Det enkelte medlem har pligt til at betale de til enhver tid generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Medlemsbidraget opkræves 1 gang årligt.
Bidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved
inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.
Stk. 7. Et medlem, der er i restance til lauget, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på
generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i lauget.
§ 20
Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til
at være medlem af lauget jf. § 13 stk. 1.
Stk. 2. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag
for hver boligenhed.
Stk. 3. Med mindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle
ejendomme og boligenheder uanset disses størrelse.
§ 21
Stk. 1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for laugets forpligtigelser med andet end
deres andel i laugets formue.
Stk. 2. I forhold til lauget hæfter medlemmerne personligt og pro rata.
§ 22
Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er
vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af lauget og har intet krav på laugets
formue.
Som skæringstidspunkt anvendes overtagelsesdagen for den nye ejer af ejendommen.
Stk. 2. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser
overfor lauget, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor lauget.
Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer har pligt at anmelde ejerskiftet til lauget og i forbindelse
hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.
§ 23
Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.
§ 24
Medlemmet skal tåle regnvandsanlæggene jf. § 3.
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Kapitel 5
Laugets ledelse og administration
§ 25
Stk. 1. Generalforsamlingen er regnvandslaugets højeste myndighed.
Stk. 2. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerlaugets område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen
beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.
26
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på regnvandslaugets hjemsted.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse eller e-mail adresse.
Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det
samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
Valg af referent
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
§ 27
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den
ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til
bestyrelsen af mindst 1/4 af laugets medlemmer, der ikke er i restance til lauget. I begæringen skal
dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal
generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
§ 28
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for
regnvandslauget.
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Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der foreligger anmodning om skriftlig
afstemning.
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af
vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten
bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af
dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6. Senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert
enkelt medlem.
§ 29
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen
bemyndiget til at underskrive for regnvandslaugets medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til
gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.
§ 30
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden
vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der efter den første
2-års periode kun er 3 medlemmer på valg, året efter de resterende 2 og så fremdeles.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er
tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig blandt regnvandslaugets
melemmer indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.
§ 31
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af regnvandslaugets virksomhed, herunder drift,
vedligeholdelse og fornyelse af regnvandsanlægget og udøver de administrative beføjelser, som er
henlagt til lauget.
Stk. 2. Bestyrelsen kan med generalforsamlingens forudgående samtykke overdrage laugets administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.
Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at
forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på
næstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelse direkte vedrører, indkaldes for
generalforsamlingen.
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Begæring om indbringelse for generalforsamlingen har opsættende virkning såfremt begæring indgives
senest 14 dage efter at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem
Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
regnvandslaugets medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal mindst ét medlem af udvalget også være
medlem af bestyrelsen.
§ 32
Regnvandslauget tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening.
§ 33
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste
evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes
godkendelse ved førstkommende ordinære generalforsamling. I væsentlige anliggender skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§ 34
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af laugets vedtægter, overdragelse af
regnvandsanlægget eller andre fælles bestanddele og tilbehør, kræver 2/3 majoritet blandt de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af laugets
medlemmer.
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling
kan forslaget vedtages når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for
forslaget.
Stk. 3. Ændring af laugets vedtægter kræver Silkeborg Kommunes samtykke for såvidt angår ændringer i
kapitel 2 og 3 samt § 34.
Kapitel 6
Regnskab og revision
§ 35
Stk. 1. Laugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra laugets stiftelse og til den 31.
december samme år.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisor inden 1. februar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt
som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med
indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 4. Revisor skal foretage mindst ét uanmeldt eftersyn til kontrol af regnskabsføring og
kassebeholdning.
§ 36
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Regnvandslaugets midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i laugets navn.
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Bilag 5 - Driftsinstruktioner
Regnbede, Filterjord
17. januar, 2020
Regnbede anvendes til magasinering og nedsivning af regnvand. Det er derfor vigtigt at
funktionen opretholdes, da der ellers kan ske overløb til omkringliggende områder.
Ved store regnhændelse kan der være ekstra behov for reparation og vedligeholdelse,
hvorfor der anlæggets tilstand bør undersøges efter større regn med høj intensitet.
Omfanget af plantevedligeholdelse kan tilpasses alt efter det ønskede visuelle udtryk. Dette
må dog ikke hindre funktionen af anlægget.
Fejning og renholdelse af veje og belægningerne samt tømning af sandfangsbrønde, sikrer
generelt mindre drift af regnbedet, da det reducerer mængden af sediment der tilføres
anlægget.
Drift

Aktivitet

Hyppighed

Fast vedligeholdelse

Græsslåning (inkl. opsamling)

2 gange pr. år i vækstsæsonen

Fjernelse af affald og renholdelse

1 gang om måneden

Udskiftning af døde planter og beskæring

1-2 gange årligt (forår og
sommer)

Fjernelse af uønsket beplantning og
kultivering af jordoverfladen. Der må ikke
anvendes ukrudtsbekæmpelsesmidler,
gødskning eller kompost.

4-6 gange årligt

Udskiftning og genetablering af hele bedet

Hvert 15. år

Inspektion for erosionsskader og evt.
reparation.

Løbende kontrol. Særligt de
første 2 år efter etablering

Inspicer nedsivningsevne – Står der vand
i 3-4 dage efter en regnhændelse?

Løbende kontrol. Hvis det
vurderes at nedsivningsevnen
er væsentligt forringet
overvejes udskiftning af
toplanget.

Udtagelse af vandprøver

1 gang pr. kvartal i anlæggets
andet funktionsår.
Gennemsnitsværdierne for de
4 vandprøver skal overholde
vilkårene i
udledningstilladelsen.

Fjernelse af sediment og bibeholdelse af
volumen

Efter behov

Tilsyn

Andre forhold

Vanding af beplantning
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Plæneluftning for at opretholde jordens
infiltrationsegenskaber

21
2 (2)

Følgende liste beskriver to frøblandinger fra dlf, med arter, der er velegnede til etablering i sandede, primært tørre, områder. Der er yderligere foreslået to
arter som tilsalg/iblanding; smalbladet timian og liden skjaller. Arterne er hjemmehørende og vil tilknytte mange arter af dyr og svampe. Klippes én gang om
året, ultimo september, i ca. 10 cm højde. Afklippet skal fjernes. Må ikke gødes.

vilde blomster https://www.dlf.dk/plaenegraesgoedning/blomsterfroe/find-dineblomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/dansk-vildeng-udenlink til blanding: graes-751bl1001
Alm. Røllike, Achillea millefolium
art
Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria
Smalbladet klokke, Campanula persicifolia
Blåklokke, Campanula rotundifolia
Nældebladet klokke, Campanula trachelium
Alm. knopurt, Centaurea jacea
Cikorie, Cichorium intubus
Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
Gul snerre, Galium verum
Prikbladet perikon, Pericon perforatum
Blåhat, Knautia arvensis
Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare
Kællingetand, Lotus corniculatus
Tjærenellike, Lychnis viscaria
Trævlekrone, Silene flos-cuculi
Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica
Merian, Origanum vulgare
Dunet vejbred, Plantago media
Hulkravet kodriver, Primula veris
Alm. brunelle, Prunalla vulgaris
Nikkende limurt, Silene nutans
Dagpragtstjerne, Silene dioica
Blæresmælde, Silene vulgaris

tørt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

vådt

x
x

x
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Moskus katost, Malva moschata
link til blanding: pryd og naturgræs https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dineAlm. hjertegræs, Briza media
art
Kamgræs, Cynosurus cristatus
Fåresvingel, Festuca ovina
Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum
Engrottehale, Phleum pratense
Lundrapgræs, Poa nemoralis
Mosebunke, Deschampsia cespitosa
Alm. blåtop, Molinia caerulea
Bleg frytle, Luzula luzuloides
smalbladet timian https://froebutikken.dk/shop/5-krydderurtefroe/1773tilslag/iblanding timian-smalbladet-id1696-9924-froe/
liden skjaller https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/finddine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/liden-skjallerprod2866

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
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Driftsomkrostninger for LAR-anlæg, Herningvej 100
Løbende vedligehold

Enhed

Enhedspris

fjerne sediment, blade og
andet materiale fra bede

timer

Græsslåning

timer

tømning af sandfang

timer

Eftersåning af planter
Plantevedligehold

timer
timer

500
500
500
500
500

Mængde
1 timer pr. bed, i alt 3
timer
1 time pr bed, i alt 3
timer
0,5 time pr. brønd, i
alt 1,5 timer
0,5 time pr. bed, i alt
1,5 timer
2 timer pr. bed

hyppighed

Samlede omkostninger i anlæggets
Årlig omkostning levetid (50 år)

Total pris

4 gange pr. år

6.000,00 kr.

6.000,00 kr.

300.000,00 kr.

4 gange pr. år

6.000,00 kr.

6.000,00 kr.

300.000,00 kr.

1 gang pr. år

750,00 kr.

750,00 kr.

37.500,00 kr.

1 gang pr. år
4 gange pr. år

750,00 kr.
4.000,00 kr.

750,00 kr.
4.000,00 kr.

37.500,00 kr.
200.000,00 kr.

400,00 kr.

400,00 kr.
17.900,00 kr.

20.000,00 kr.
895.000,00 kr.

400
Frøblanding
Total

stk.

1 1 pose pr. år

Oprensning/udskiftning af jordfilter inkl. Genetablering af bed
Enhed
Muld, inkl. Levering
Sand inkl. Levering
Sorptionsmedie inkl.
Levering

m3
m3
m3

Enhedspris
300
735
1000

Mængde
52
69

hyppighed
hvert 15. år
Hvert 15. år

52

Hvert 15. år

Samlede omkostninger i anlæggets
Total pris
Årlig omkostning levetid (50 år)
15.600,00 kr.
1.040,00 kr.
52.000,00 kr.
50.715,00 kr.
3.381,00 kr.
169.050,00 kr.
52.000,00 kr.

3.466,67 kr.

173.333,33 kr.
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Græssåning/ såning af
planter
Bortskaffelse af stærkt
forurenet jord
Bortskaffelse af lettere
forurenet jord
Timeløn til opgravning af
hele bedet
Timeløn til gensåning af
planter

10

m2

347

Hvert 15. år

3.470,00 kr.

231,33 kr.

11.566,67 kr.

87

Hvert 15. år

104.400,00 kr.

6.960,00 kr.

348.000,00 kr.

87

Hvert 15. år

43.500,00 kr.

2.900,00 kr.

145.000,00 kr.

40

Hvert 15. år

20.000,00 kr.

1.333,33 kr.

66.666,67 kr.

6

Hvert 15. år

3.000,00 kr.

200,00 kr.

10.000,00 kr.

19.512,33 kr.

975.616,67 kr.

1200

m3

500

m3

500

timer

500

timer

Total

Monitoreringsprogram
Enhed
Prøveudtagning og analyse

Enhedspris
1050

stk

Mængde
4 stk

hyppighed
anlæggets 2
første leveår

Samlede omkostninger i anlæggets
Årlig omkostning levetid (50 år)

Total pris
8.400,00 kr.

168,00 kr.

8.400,00 kr.

Totale omkostninger
Samlede omkostninger i anlæggets
Årlig omkostning levetid (50 år)

Usikkerhedstillæg

Totale omkostninger
ekskl. Usikkerhed

37.580,33 kr.

1.879.016,67 kr.

Totale omkostninger
inkl. Usikkerhedstillæg

45.096,40 kr.

2.254.820,00 kr.

20%

Nøgletal

Løbende vedligehold

Samlede
omkostninger i
anlæggets levetid
Årlig omkostning (50 år)
17.900,00 kr.
895.000,00 kr.
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Oprensning/udskiftning af
jordfilter inkl. Genetablering
af bed
Monitoreringsprogram

19.512,33 kr.
168,00 kr.

975.616,67 kr.
8.400,00 kr.

Totale omkostninger inkl.
Usikkerhedstillæg på 20 %

45.096,40 kr.

2.254.820,00 kr.

26

Miljøscreening
Miljøscreening af tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021
Udfyldelse af screeningsskema
Screeningsskemaet fylder mange sider og for at slippe for at scrolle og scrolle, så kan det være til
hjælp at sætte ”Navigationsruden” til, som du kan bruge til at klikke dig rundt i dokumentet
Det gøres under fanen ”VIS” og så skal der sættes et kryds i ”Navigationsrude”.
Navigationsrude:

Eksempel for udfyldelse:

Projektleder: Stine Bruun Bundesen
Sagsnummer: EMN-2019-05819

1
Version: 04.03.2020
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Oplysninger om planen
Forslag til Tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
omhandler spildevandskloakering med privat håndtering af regnvand for et nyt
boligområde ved Herningvej, Silkeborg.
En del af området er i dag forsynet med et spildevands- og et regnvandsstik.
Bygherre ønsker at udtræde af kloakfællesskabet for selv at håndtere alt regnvand
indenfor området. Tillægget giver mulighed for at træde ud af kloakfællesskabet for
regnvand. Silkeborg forsyning tilbagebetaler tilslutningsbidraget for regnvand og
afpropper regnvandsstikket, så det ikke er muligt at aflede regnvand til forsyningens
system.
Den private regnvandshåndtering består af udledning til Sandemandsbækken.
Regnvand renses gennem filtermuld og forsinkes i bassiner indenfor boligområdet.
Der anlægges membran under regnvandsanlæggene for at undgå nedsivning. Jorden
er forurenet og det er derfor ikke muligt at nedsive regnvand indenfor boligområdet.
Der oprettes et regnvandslaug, som skal varetage drift og vedligehold af de fælles
private regnvandsanlæg (regnvandsledninger, udløb, regnvandsbassin, filtermuld og
overfladiske LAR-anlæg, herunder regnbede).

3
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Fig. 1 Spildevandsplanen i dag. Mørkeblå område er spildevandskloakeret med privat håndtering af
regnvand. Lyseblå områder er separatkloakeret, hvor regn- og spildevand ledes til Silkeborg Forsynings
system.
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Konklusion
Konklusion: Planen skal [Indsæt: miljøvurderes / ikke miljøvurderes]
[Hjælpetekst
Afgørelse om ikke at lave en miljøvurderingsrapport skal i annonceringen ledsages af
en begrundelse. Navnlig skal det for emner, hvor der har været størst risiko for en
væsentlig miljøpåvirkning beskrives, hvorfor det ikke er nødvendigt med en
miljøvurdering. Det er ikke nok i annonceringen at henvise til screeningsskemaet eller
planen.
Slet hjælpetekst efter brug]
Husk partshøring af ansøger, hvis der miljøvurderes.

5

31

Screening påbegyndes d. 16-03 2020
Afgørelse truffet d. xx-xx 2019

6
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Miljøscreeningens formål
Det er screeningsprocessens formål at:


At pege på miljømæssigt negative effekter – så man kan tilrette projektet og
undgå eller afbøde dem.



At danne baggrund for afgørelse om der skal laves miljøvurdering, samt
begrundelsen herfor (som skal offentliggøres).



At give offentligheden et indblik i miljømæssige konsekvenser af planen

Screening
Projektleder
Arealanvendelse

Oplysninger

Redegørelse:

Området anvendes i dag som en blanding af erhverv i
form af lagerbygning og små-erhverv, et værtshus
samt en enkelt bolig. Området skal omlægges til
boligformål.

Vurdering:

Byggetilladelse og § 8 i jordforureningsloven tager
hånd om byggeri på forurenet jord

Konklusion:
-

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Lysgener & refleksioner

Oplysninger

Redegørelse:

Spildevandsplantillægget giver ikke anledning til lysgener og
refleksioner

Vurdering:
Konklusion:
-

7

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder
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Skygger og vind Link

Oplysninger

Redegørelse:

Projektet giver ikke anledning til ændrede skygge eller
vindforhold.

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Menneskers velfærd

Oplysninger

Redegørelse:

Det private regnvandsanlæg skal driftes af grundejere. De
er vigtigt at driften opretholdes.

Vurdering:

Der laves et regnvandslaug, der skal sikre at anlægget
driftes, vedligeholdes og renoveres. Det kan være
sårbart at private står for rensning og forsinkelse af
regnvand til recipient i stedet for forsyningen

Konklusion:
-

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Rekreative grønne
områder & parker

Oplysninger

Redegørelse:

Eventuelle grønne område anvendes til
regnvandshåndtering

Vurdering:

Det er vigtigt at der er areal til
regnvandshåndteringen.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

-

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Arkitektonisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen fredningsstatus

Vurdering:
Konklusion:

9

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Arkitektonisk arv Link
-

Oplysninger

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Arkæologisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

Der er umiddelbart ingen arkæologisk arv

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Bymiljø Jan Gehls 12

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant i dette spildevandsplantillæg

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Afstand til større
tekniske anlæg

Oplysninger

Redegørelse:

Link til Gas: Der skal være min. 20 m fra en bolig til

gasledningen.
I observationszonen på 200 m på begge sider af
ledning er der grænser for, hvad der må opføres.
Ledningsejer (Energinet.dk) skal kontaktes tidligt ved
planlægning i og ved observationszonen.

Vurdering:

Der er mere end 200 til nærmeste naturgasledning.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

-

10

slet de 2 udsagn der ikke gælder
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Team Omegn og landskab
Landskabelig værdi

Oplysninger

Redegørelse:

Umiddelbart ikke synligt

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Geologisk særpræg

Oplysninger

Redegørelse:

Området er allerede forstyrret af eksisterende
bebyggelse og anlæg.

Vurdering:
Konklusion:.

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Kirkebyggelinjer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Sø- og beskyttelseslinjer

Oplysninger

(i hidtidige byområder)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

11

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Sø- og beskyttelseslinjer

Oplysninger

(i hidtidige byområder)

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidige byområder)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Fredning

Oplysninger

(Byggeri i fredninger)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Kulturhistorie

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Gry Bruhn Hansen

Stilleområder

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

12

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

38

Stilleområder

Oplysninger

Navn:

Gry Bruhn Hansen

13

39

Team Vandløb og Søer
Vandløb og søer,
vandkvalitet og lign.

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ikke vandløb eller søer inden for lokalplanområdet.
Det er ikke muligt at nedsive regnvand, da jorden er
forurenet.
Regnvandet udledes til Sandemandsbækken som har udløb
til Ørn Sø.
Ørn Sø har jf. Statens vandområdeplan en dårlig økologisk
tilstand. Målsætningen for Ørn Sø er en god økologisk
tilstand.
Udledning af regnvand fra lokalplanområdet må ikke hindre
målopfyldelse i Ørn Sø, dvs. at byggemodningen ikke må
forårsage en yderligere fosforbelastning til søen.
Regnvandet skal derfor renses således at den nuværende
fosforbidrag fra lokalplanområdet ikke forøges grundet
byggemodningen.
Sandemandsbækken er et målsat og beskyttet vandløb.
Tilstanden er i Sandemandsbækken er god og opfylder
derfor sin målsætning.

Vurdering:

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Regnvand renses gennem filtermuld. Der opsættes
målebrønd, således det er muligt at monitere
renseevnen i filtermulden.
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Vandløb og søer, fysiske
forhold

Oplysninger

(hydraulik, biotop, regulering)

Redegørelse:

14

Ved udledning af regnvand til Sandemandsbækken må
udledningen ikke forårsage oversvømmelse eller erosion i

40

Vandløb og søer, fysiske
forhold

Oplysninger

(hydraulik, biotop, regulering)

vandløbet. Regnvandet skal derfor forsinkes inden udledning.
Regnvandet skal forsinkes svarende til naturlig afstrømning til
vandløbet med mindre at der forelægger andet dokumentation
for vandløbet robusthed, f. eks. i form af en
robusthedsanalyse.
Vurdering:

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Der er lavet en robusthedsanalyse der viser at der
kan afledes 5 l/s pr. red ha. Regnvandet skal derfor
forsinkes inden udledning. Dette sker i bassiner og
regnbede indenfor lokalplanområdet
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

SBB

Overfladevand, afledning

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandet håndteres ved privat afledning til
Sandemandsbækken. Der laves privat rensning og
forsinkelse ved filtermuld, bassiner og regnbede.

Vurdering:

Der laves et regnvandslaug til drift og vedligehold af
regnvandsanlæggene.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

SBB

Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Området ligger i delvist spildevandskloakeret og
separatkloakeret opland. For at ensartet
regnvandshåndtering skal spildevandsplanen give
mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for
regnvand. Der bliver således privat
regnvandshåndtering inden for hele området.

15
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Spildevand

Oplysninger
Silkeborg forsyningen håndterer spildevandet fra
området.

Vurdering:
Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

16

Der laves et spildevandsplantillæg der giver mulighed
for udtræden samt oprettelse af et regnvandslaug.
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

SBB

42

Team Natur
Fredskov – herunder
tilgrænsende fredskov

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ingen påvirkning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Peter Lange

Øvrige skov/træer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ingen påvirkning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Sø- og åbeskyttelseslinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ingen påvirkning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke aktuel ift spildevandsplanen

17
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Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Peter Lange

Fortidsmindebeskyttelses- Oplysninger
linje
Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

ikke aktuel ift spildevandsplanen

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Natura 2000 områder

Oplysninger

Redegørelse:

Vandet ledes til Sandemandsbækken og videre til
Ørnsø, der er en del af natura2000-området
Silkeborgskovene og Ørnsø. Ørnsø har jf. Statens
vandområdeplan en dårlig økologisk tilstand.
Målsætningen for Ørnsø er en god økologisk tilstand.

Vurdering:

Der skal sikres at planen ikke yderligere forringer
tilstanden i Ørnsø.
Det skal dokumenteres at den foreslåede løsning
tilleder mindre eller maksimalt samme mængde
næringsstoffer til Ørnsø, som den godkendte
regnvandsløsning fra Silkeborg Forsyning.
Kan dette ikke dokumenteres kan
forsigtighedsprincippet i Habitatbekendtgørelsen
træde i kraft. Forsigtighedsprincippet indebærer, at
hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger,
dvs. at
skade ikke kan udelukkes, skal denne tvivl komme
Natura 2000-områder til gode. Hensynet til de
udpegede områder skal vægtes højest.

18

44

Natura 2000 områder

Oplysninger
Forsigtighedsprincippet anvendes f.eks. i tilfælde,
hvor videnskabelige oplysninger er
ufuldstændige, foreløbige eller usikre, samt i tilfælde,
hvor en foreløbig videnskabelig vurdering
viser, at der er risiko for eventuelle skadelige
indvirkninger på arter eller naturtyper.
Der er fremlagt beregning der viser at N- og Ptilførslen til Ørnsø med den valgte løsning reduceres i
forhold til nu.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

pla

Beskyttede naturtyper
(§3)

Oplysninger

Redegørelse:

Vandet ledes til sandemandsbækken der er §3
beskyttet via et rør.

Vurdering:

Ved anlægsarbejdet skal der søges dispensation fra
naturbeskyttelsesloven, ved anlæg i §3 beskyttet
natur. Der skal søges dispensation fra §3 (beskyttet
natur) hvor røret skal ledes til Sandemandsbækken.

Konklusion:

mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Mulige naturområder

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke aktuel

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder
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Mulige naturområder

Oplysninger

Navn:

pla

Fredning

Oplysninger

(når natur - drikkevandhul, sø, træer
o.l.)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Beskyttede sten- og
jorddiger

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke aktuel

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Fredede fortidsminder

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke aktuel

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Bilag 4-arter

Oplysninger

Redegørelse:

Vandet ledes til Sandemandsbækken, som med
omgivelser kan være levested for bilag IV-arter
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Bilag 4-arter

Oplysninger

Vurdering:

Det må formodes at Odderen som er både Bilag IIog Bilag IV-art, benytter både Ørnsø og
Sandemandsbækken. Det ansøgte projekt forventes
dog ikke at kunne påvirke odderen, da der ikke sker
ændring i fødegrundlaget, og dens levesteder
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomst
af øvrige bilag IV-arter indenfor området. Ved evt.
indgreb i beskyttede naturtyper tages der hånd om
beskyttelsen af bilag IV-arter når der søges §3
dispensation.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

pla

Rødlistearter

Oplysninger

(truede/ fredede)

Redegørelse:

Sandemandsbækken og området omkring bækken
kan være levested for rødlistede arter.

Vurdering:

Ved indgreb i områderne ved Sandemandsbækken
skal der søges §3-dispensation, hvor der tages hånd
om evt. rødlistede arter.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

pla

Lavbundsarealer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke aktuel

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

21

pla

47

Økologiske forbindelser

Oplysninger

Redegørelse:

Områderne langs Sandemandsbækken er økologisk
forbindelse.

Vurdering:

Evt. tilslutning og tilledninger til Sandemandsbækken
og Ørnsø må ikke forringe områdernes funktion som
økologisk forbindelse.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Pla

Grønt Danmarkskort

Oplysninger

Redegørelse:

Området langs Sandemandsbækken indgår i Grønt
Danmarkskort som økologisk forbindelse.

Vurdering:

Evt. tilslutning og tilledninger til Sandemandsbækken
og Ørnsø må ikke forringe områdernes funktion som
økologisk forbindelse.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

22

pla
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Team Virksomheder og jord
Jordforurening

Oplysninger

Redegørelse:

Ejendommene kortlagt som forurenet og muligt
forurenet. Der konstateret lettere forurening og
kraftig forurening på grunden. Af samme grund laves
ikke koncentreret nedsives.
Jordforureningen bevirker at husene ikke kan opføres
før det er dokumenteret at forureningen ikke påvirker
indeklima og udemiljø. Der skal indhentes tilladelse
efter Jordforureningslovens §8

Vurdering:

Afledning af overfladevand fra befæstede arealer er
således uden konsekvenser for miljøet

Konklusion:

Ingen miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Områdeklassificering –

Oplysninger

Skal området udtages eller medtages?

Redegørelse:

Der ændret ikke ved zone-status med denne plan

Vurdering:

Områdeklassificeringen skal ikke vurderes

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Luftforurening

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder.

Navn:

23

HBL
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Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Der er tale husspildevand

Vurdering:

Ingen væsentlig påvirkning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Lugt

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Støj

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Trafikstøj

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

24

HBL
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Vibrationer

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Støvgener

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Afstand til virksomhed

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Omkringliggende
kommuneplanrammer

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

25

HBL
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Omkringliggende
lokalplanområder

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

HBL

Afstand til vindmøller

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandsafledningen har ingen påvirkning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

26

HBL

52

Team Energi og ressourcer
Energiforbrug og
varmeforsyning

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

KH

Affaldsbortkaffelse

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

27

KH
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Team Grundvand
Grundvandspåvirkning

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger udenfor område med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almene vandværker. Der findes heller ikke anden
vandindvinding i området. Området er kortlagt som
jordforurenet.

Vurdering:

Afledningen af regnvand vurderes ikke at påvirke
grundvandsressourcen væsentlig som følge af
nedsivning gennem filtermuld og anlæggelse af
membraner under bassiner mv.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

sdk

Vandforsyning fra

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen påvirkning på vandforsyning

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

28
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Team Landbrug
Afstand til landbrug
med dyrehold

Oplysninger

Redegørelse:

Nærmeste landbrug ligger ca. 1 km væk
(Drejergårdsvej 9)

Vurdering:

En ændring i håndteringen af regnvand vil ikke
påvirke landbruget

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

29

MLP
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Team Myndighed
Oplysninger
Trafiksikkerhed
(Øget / mindsket?)
Redegørelse:
Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

30
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ARKITEKTURPOLITIK 2020
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Arkitekturpolitikken er udarbejdet
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FORORD

Med Arkitekturpolitikken ønsker byrådet at sætte fokus på arkitekturen
som et værdiskabende element, når vi udvikler fremtidens byer, byrum
og bygninger i Silkeborg Kommune.
Fokus på arkitekturen er en god investering, både menneskeligt,
økonomisk og for vores klima. Gode omgivelser fremmer velvære,
sundhed og trivsel for os alle. Gennemtænkte og velplacerede
byggerier har en lang levetid. Det er bæredygtigt både i økonomisk
forstand og for klodens klima og miljø. Derfor giver det god mening at
være omhyggelig med - og stille høje krav til ny arkitektur.
I Silkeborg Kommune ønsker vi at fremme sammenspillet mellem
arkitekturen, omgivelserne og det liv, der leves mellem bygningerne.
I disse år bliver vi ﬂere indbyggere i Silkeborg Kommune. Vi bruger
vores byer på nye måder; vores handelsmønstre ændrer sig, vi etablerer
nye fællesskabsformer, og vi udfordres af stigende nedbørsmængder.
Det er alt sammen med til at forandre vores byer og bymiljøer i hele
kommunen. Det skal vi tage højde for, når vi udvikler vores byområder
og bygger nyt.
Med fokus på fællesskaber, vores fantastiske naturrigdom, bæredygtig
udvikling og den eksisterende bygnings- og kulturarv, ønsker vi at
styrke vores fælles forståelse for arkitekturens muligheder og stedets
identitet.
Arkitekturpolitikken skal hjælpe os alle; politikere, forvaltning,
bygherrer, rådgivere og borgere til at være opmærksomme på de
værdier, der er vigtige i Silkeborg Kommune. På den måde får vi en
inspirerende arkitektur af høj kvalitet - en arkitektur som passer til lige
netop vores kommune.

Borgmester, Steen Vindum
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INTRODUKTION

1.

Et værdigrundlag,
et dialogværktøj
og en retningsgiver
Arkitektur er mange ting. Det omfatter alle fysiske steder, hvor vi lever,
og handler både om form, funktion
og det vi sanser. Arkitektur kan være
smukt, grimt, elsket og hadet. Nogle
gange samler det folk, og andre
gange deler det vandene. Sådan
vil det nok altid være. Men med en
Arkitekturpolitik sættes retningen for
fremtidens arkitektur, og rammerne
for en konstruktiv dialog om arkitekturen styrkes.
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.

6

Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik er et redskab som kan bruges til
inspiration når stregerne sættes og
en ramme for dialog om det enkelte
projekt. Derfor er Arkitekturpolitikken
udformet som både et værdigrundlag, et dialogværktøj og en retningsgiver for måden, hvorpå vi samarbejder om arkitekturen.
Arkitekturpolitikken er inddelt i tre;
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.
Anden del præsenterer seks konkre-

DEL 1:
VISION
(Værdigrundlag)
DEL 2:
MÅLSÆTNINGER FOR
ARKITEKTUREN
(Dialogværktøj)
DEL 3:
DET VIDERE SAMARBEJDE
(Retningsgiver)

te 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.
Tredje del af beskriver, hvordan Silkeborg Kommune anvender Arkitekturpolitikken og samarbejder om ny
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arkitektur. Derudover præsenteres en
række tiltag som styrke samarbejdet
om arkitekturen i Silkeborg Kommune.

temaer og indhold. Det er i høj grad
på baggrund af de mange inspirerende indspark, at Arkitekturpolitikken er
blevet til.

Baggrund

Samspil med andre strategier

Arkitekturpolitikken tager afsæt i
byrådets ønske om en revideret og
synlig Arkitekturpolitik for hele Silkeborg Kommune. Arkitekturpolitikken
udarbejdes i perioden fra august
2019 frem mod endelig vedtagelse i
december 2020.

Pejlemærker for fysisk udvikling

Arkitekturpolitikken er udtryk for den
måde vi ser og arbejder med arkitektur i Silkeborg Kommune. Men
Arkitekturpolitikken står ikke alene.
Den er udarbejdet i sammenhæng
med andre politikker, strategier og
vejledninger, og som sådan skal
Arkitekturpolitikkens ses i relation til
– og i samspil med disse. Det gælder i
blandt andet:

Som startskud til arbejdet med Arkitekturpolitikken er der blevet afholdt
en række dialogmøder med lokalråd,
foreninger, virksomheder og borgere,
og der har været en postkort-kampagne, 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

NATUREN SOM
DRIVKRAFT

FÆLLESSKABER

• Kommuneplanen 2020
• Planstrategi 2040
• Outdoorstrategien
• Klimastrategien
• Kunststrategien

VÆKST OG
UDVIKLING I HELE
KOMMUNEN
2.

DEMSTRUP
SJØRSLEV
ANS
THORNING

KJELLERUP
FÅRVANG
VINDERSLEV
GRAUBALLE

FREDERIKSDAL

SKÆGKÆR
SINDING

KRAGELUND

GØDVAD

SILKEBORG
FUNDER
VIRKLUND

HÅRUP
SEJSLINÅ
SVEJBÆK

THEM
SALTEN

VRADS
BRYRUP

3.

VOEL

RESENBRO

GJESSØ

HØJLUND

GJERN

SORRING

1. Torvet i Silkeborg er byens hjerte. Med
ombygningen i 2017 er Torvet blevet et
sted, som på en gang afhjælper byens
parkeringsbehov, skaber adgang til byens
handelsliv og tilbyder oplevelser og mødesteder. Samspillet mellem form, funktion
og udtryk giver et moderne byrum, som
styrker og understøtter stedets idenditet.
2. I april 2019 vedtog Silkeborg Byråd
Planstrategi 2040. Planstrategien udlægger
tre pejlemærker for den fysiske udvikling
i kommunen. Arkitekturpolitikken flugter
med de tre pejlermærker og giver konkrete
eksempler på, hvordan natur, fællesskaber
og vækst spiller sammen med arkitekturen.
3. Arkitekturpolitikken gælder for hele
kommunen. Derfor har alle kommunens
28 lokalråd blandt andet været inviteret til
dialog tidligt i processen med Arkitekturpolitikken.
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DEL 1
VISION
Arkitektur err et slagkrafti
slagkraftigt middel til
at binde områder
råder samm
sammen og understøtte fællesskab
ska og aktivitet. God
arkitektur forholder sig til omgivelserne på tværs af matrikelskel. Den er
en del af det samlede bymiljø, stedets
v, der leves i - og
identitet og det liv,
ngerne
imellem bygningerne.

Vores kendetegn

Vores kommune er kendetegnet ved
stærke fællesskaber, der året rundt
sikrer sammenhængskraften og giver
liv i byerne. Vi har også en unik sammenhæng mellem vores byer og den
fantastiske naturrigdom, der omgiver
dem. Uanset hvor man beﬁnder I
Silkeborg Kommune, har man n
naturen
tæt på. Fællesskab og natur er ssærlige
kvaliteter, som gør vores byer lev
levende
og attraktive, på tværs af hele kom
kommunen.

Identitet

Silkeborg Kommune er et attraktivt
sted at bo og leve. Det medfører
nogle steder fortætning og ændringer i det byb
bybillede, vi kender. Andre
steder opleves det, at livet i bymidten
svinder
der ind, og b
butikker står tomme,
blandt andet på grund af nye handelsmønstre. Disse forandringer udfordrer vores
ores eksisterende bymiljøer
og deres
res identit
identitet. Derfor skal vi væ
være
bevidste
hvordan ny arkitektur
evidste om, hvord
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påvirker og tilpasser sig den eksisterende bygnings- og kulturarv på en
god måde. Vi ønsker arkitektoniske
løsninger, der bidrager til stedets
identitet.

Udfordringer

Vi står i en global klima- og miljøudfordring. Det mærker vi lokalt ved
ændringer i nedbørsmængder og
stigende vandstand i søer og vandløb.
Silkeborg Kommune ønsker at tage
ansvar for den bæredygtige udvikling,
så vi har gode steder at leve nu og
her, men også langt ud i fremtiden.
Derfor skal vi gå forrest i bestræbelserne på at skabe bæredygtigt
byggeri, hvor klimaløsninger er en
integreret del af arkitekturen og planlægningen. Vi skal have modet til at
igangsætte visionære byggerier, der
baner vejen for fremtidens bæredygtige løsninger.

Fire fokusområder

Ar
Arkitekturpolitikken
tager udgangspunkt i ﬁre fokusområder, der er særligt vigtige at indtænke i fremtidens
arkitektur
rk
i Silkeborg Kommune. Det
gælder Outdoor og Natur, Arkitektur
gæ
til Fællesskab, Kulturfortællinger og
Bæredygtig Udvikling.
På de følgende sider uddybes de ﬁre
fokusområder i tekst og billeder.
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OUTDOOR
OG NATUR

ARKITEKTUR TIL
FÆLLESSKAB

BÆREDYGTIG
UDVIKLING

KULTURFORTÆLLINGER
FOKUSOMRÅDER: Arkitekturpolitikkens
fire fokusområder handler både om det,
der kendetegner vores kommune og om
de udfordringer, som arkitekturen skal
forholde sig til fremover. Tilsammen udgør
de fire fokusområder det overordnede
værdigrundlag for fremtidens arkitektur i
Silkeborg Kommune.
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DEL 1: VISION

ARKITEKTUR TIL FÆLLESSKAB
Vi arbejder for:
BYRUM MED FLERE FUNKTIONER
BORGERDREVNE INITIATIVER I BYENS RUM
BYRUM DER INVITERER TIL OPHOLD OG MØDER
BLANDEDE BYER MED PLADS TIL FORSKELLIGHED
GODE RAMMER FOR LIV OG AKTIVITET

Bygninger, byrum og byer danner
rammen om vores fælles - og individuelle liv. Derfor ønsker vi arkitektur,
der henvender sig til fællesskaber og
som er med til at fremme liv og aktivitet. I Silkeborg Kommune har vi en
ambition om, at vores byer skal være
levende og give de bedste rammer
for et godt hverdags- og fritidsliv.

Byliv for alle

Byernes oﬀentlige rum, pladser og
gader bruges til meget mere end
hverdagstraﬁk. Der afholdes markeder og koncerter, veje inddrages til
sportsbegivenheder, der leges og en
masse andre aktiviteter ﬁnder sted.
Det giver liv og værdi til vores byer.
Derfor skal byernes oﬀentlige rum
invitere til alsidig brug. De skal være
anvendelige til både spontane og
planlagte aktiviteter og events.
Alle borgere skal have mulighed for at
deltage i – og præge byens liv og fællesskaber. Derfor skal vi være gode til
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at udforme byens rum, så der er adgang for alle og plads til borgerdrevne initiativer. Derved kan vi mødes i
byens rum og etablere fællesskaber
på tværs af blandt andet alder, kultur
og social baggrund.

Oplevelser og kunst

Vi mennesker orienterer os - og
oplever vores omgivelser i øjenhøjde.
Gennem vores sanser (ører, næse,
øjne og følesans) bliver vi stimulerede
af vores omgivelser. Bygninger og
byrum skal udformes med bevidsthed om de oplevelser, synsindtryk og
stemninger, der etableres. Enkle tiltag,
som byrumsmøbler, beplantning og
de rigtige belægningsmaterialer, kan
gøre en stor forskel.
Ved at tænke kunstværker ind i arkitekturen, kan vi styrke identiteten i
særlige områder og gøre kunst til en
integreret del af hverdagen til glæde
for os alle. Allerede i anlægsfasen

kan integrering af kunst, være med til
at skabe positiv opmærksomhed og
værdi.

Bydiversitet

Blandende byer er sunde byer. Interaktion og byliv på tværs af kvarterer
og boligområder er vigtigt, så vi får
byer præget af sammenhæng og
stærke fællesskaber.
I dag lever ﬂere og ﬂere som singler eller i alternative fællesskaber
og familieformer. Et bredt udbud af
forskellige boliger og boligformer er
derfor essentielt nu og i fremtiden.
I sidste ende er fællesskaberne, hvad
end de drejer sig om boformer, sport,
kultur, natur eller sociale interesser,
med til at give sunde og attraktive
byer og boligområder.
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4 . Torvet i Silkeborg, Schønherr Arkitekter 2017

11

DEL 1: VISION

5 . Skatepark ved Søholt, 2019

6. Skovbakken, Arcvision Landscape, 2019
4. På Torvet i Silkeborg er der plads til
aktiviteter som samler mange mennesker. Den årlige gadeteaterfestival er et
af de events, der kan samle borgere i alle
aldere.
5. Skateparken ved Søholdt har givet liv
og værdi til et unikt byrum, som opstod
i forbindelse med etableringen af Silkeborgmortorvejen. Skatearealet er skabt i
tæt kontakt med Silkeborgs skatemiljø.
6. Skovbakken i Kjellerup er et grønt
byrum, der skaber sammenhæng mellem
skolen, kulturhuset Mosaikken og Krabbes
Grønne Ring. Her bindes bymidten sammen med de rekreative kvaliteter i byens
grønne struktur.
7. Kongegården i Silkeborg er opført med
stor opmærksomhed på relationen mellem de private, semiprivate og oﬀentlige
rum. Gennem brugen af materialer, farver
og bygningsdetaljer skabes gode overgange mellem de individuelle og fælles
rammer.

7 . Kongegården, Årstiderne Arkitekter, 2018
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8. Spejderhytten i Gjern er renoveret og
udvidet med respekt for stedet. Det er
et aktivit mødested for hele byen, ikke
mindst de lokale dagplejere.
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8. Spejderhytten i Gjern, lokale kræfter, 2019
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DEL 1: VISION

OUTDOOR OG NATUR
Vi arbejder for:
BYRUM DER INVITERER TIL AKTIVITET OG BEVÆGELSE
NEM ADGANG TIL NATUREN
HØJEST 500 M FRA BOLIG TIL NATUROMRÅDE
GRØNNE BYGNINGER, BYRUM OG BYER

Danmarks Outdoor Hovedstad
Vores kommune er kendetegnet ved
den fantastiske naturrigdom, der omgiver byerne. Det kuperede landskab
med ådale, store skovområder og
søer er en kvalitet, som er helt unik
for vores område.

I dag spiller naturen en særlig rolle
som rekreativ værdi for borgere i
og uden for kommunen. Silkeborg
Kommune er blevet centrum for
outdooraktiviteter for alle. Fremtidens
arkitektur skal indarbejde kvaliteterne
i landskabet og de rekreative værdier.
Naturen og outdooraktiviteterne er,
og skal være, en integreret del af vores byer og byliv. Vi skal fortsat sikre
den nemme og hurtige adgang fra by
til natur.

Outdoorproﬁlen

Silkeborg Kommunes outdoorproﬁl
giver grobund for sunde fællesskaber,
som er attraktive for nuværende og
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fremtidige borgere samt de mange
turister, som hvert år besøger vores
kommune. Byer og byrum skal tilbyde
gode faciliteter, som understøtter
outdooraktiviteter, lige fra gåturen
ved vandet til mountainbiketuren,
kano- og kajakture på søerne m.m.
Når arkitekturen inviterer til bevægelse og skaber gode forhold for de
bløde traﬁkanter, understøttes en
sundere livsstil for os alle sammen.
Derved kan arkitekturen være med
til at løfte den samfundsopgave, der
ligger i at styrke vores sundhed og
trivsel.

Naturen i centrum

Vores byer og bymiljøer er i høj grad
opståede og udformede i forhold
til landskabet og naturressourcerne.
Vandkraften i søer og åer har mange
steder været et afgørende element
for industri og produktion i kommunen. Vores bygninger og byer skal
også i fremtiden tage afsæt i naturen

og naturens kvaliteter. Vi ønsker at
naturen, Silkeborg Kommunes særkende, kommer tydeligt til udtryk i
byerne i hele kommunen. Derfor skal
vi have fokus på rekreative arealer,
parkanlæg, beplantning og begrønning, når vi bygger nyt og udvikler
byer og landsbyer i hele kommunen.

Adgang til naturen

Den lette adgang til naturen er en af
de ting, der gør byerne i Silkeborg
Kommune attraktive at bo og leve i.
Når vi udvikler byerne med nye boligområder og bydele, er det vigtigt,
at vi skaber nem og direkte adgang
til naturen. Overgangen mellem by,
vand og skov skal være en integreret
del af planlægningen. Derfor har vi et
princip om, at der i Silkeborg Kommune højest må være en afstand på
500 meter fra en bolig til et rekreativt
naturområde.
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9. Søfronten, Visualisering: Eﬀekt Architects

9. Naturen og outdooraktiviterne er et
bærende element for den kommende
udvikling af Søfronten i Silkeborg. Her
skaber naturen ekstra værdi midt i byen.
10. Silkeborg Bikepark, 2019

11. Søsportens hus, Laban Arkiteter

10. Silkeborg Bikepark giver mulighed for
outdooraktiviteter i et bynært naturområde.
11. Søsportens Hus er etableret i overgangszonen mellem vand og land. Placeringen på kanten af vandet og de grønne
tage skaber sammenhæng og synergi
mellem vandet, den grønne bred og byen.
12. Trækstien skaber tilgængelighed og
direkte adgang til noget af Danmarks
mest unikke natur langs Gådenåen.

12. Trækstien, 2019

13. Arena Park, Arcvision Landscape, 2019

13. Ved Arena Midt i Kjellerup har man
opført et aktivitetes landskab i zonen
mellem Arena Midts indendørs faciliteter
og de naturskønne områder i forbindelse
til Krabbes Grønne Ring.
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DEL 1: VISION

BÆREDYGTIG UDVIKLING
Vi arbejder for miljømæssig bæredygtighed i form af:
BÆREDYGTIGT BYGGERI
FÆLLESFACILITETER OG DELEKULTUR
OMDANNELSE OG TRANSFORMATION
MILJØVENLIGE MATERIALER
BRUG AF GENANVENDELIGE MATERIALER
KLIMALØSNINGER DER GIVER MERVÆRDI TIL STEDET

Klimaforandringer bliver en stadig
større udfordring som vi skal forholde
os til, når vi udvikler og bygger nyt.
Silkeborg Kommune ønsker at være
en klimavenlig kommune, der tager
ansvar for den miljømæssige bæredygtige udvikling, så vi har gode steder at leve nu og her, men også langt
ind i fremtiden. Derfor skal vi indtænke klimaløsninger og ressourceoptimering fra start, så det er integreret i
arkitekturen og giver værdi til byens
liv. Vi skal være ambitiøse og give
plads til nytænkning og eksperimenterende projekter, der undersøger
løsninger for, hvordan vi kan bygge,
leve og bo bæredygtigt.

Eksperimenter

Udviklingen inden for byggeri går
hurtigt i disse år. Der udvikles nye
materialer, boformer og fællesskabsmodeller, som hver især bidrager
til, at vores boliger og levevis bliver
mere bæredygtig i bred forstand.
Den udvikling er vi også en del af
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i Silkeborg Kommune. Vi ønsker at
skabe gode rammer for byggerier og
anlægsprojekter, som er nytænkende
og har eksperimenterende karakter.
På den måde skal vi, i fællesskab med
bygherrer og rådgivere, udvikle ambitiøse bud på fremtidens bæredygtige
boliger, boformer og byggeri. Det
gælder både i forhold til at bygge klimavenligt men i høj grad også det liv
der leves i og omkring bygningerne,
herunder etableringen af nye fællesskabsmodeller med fællesfaciliteter
og høj grad af delekultur.

Ressourceoptimering

Vi skal bygge, udbygge og vedligeholde vores bygninger med omtanke
for fremtidens behov. Bygningers
anvendelse ændrer sig ofte mange
gange i løbet af en bygnings levetid. Derfor skal bygninger og byrum
udformes, så de er brugervenlige nu,
men også med mulighed for, at de
kan omdannes og transformeres til
andre anvendelsesformer i fremtiden.

Det giver langsigtet værdi, både økonomisk og for klimaet. Udover at de
bygninger vi bygger i dag skal være
robuste i forhold til fremtidens krav
og anvendelse, ønsker vi at fremme
brugen af genanvendelige materialer,
som har værdi ud over bygningernes
levetid. Ved at fremme arkitektoniske
løsninger, hvor materialer kan adskilles og genanvendes, kan vi optimere
ressourcekredsløbet i arkitekturen.

Klimaløsninger

En af de store udfordringer ved klimaforandringerne er øget nedbør. Vores
kuperede terræn med søer, åer og
vandløb giver gode muligheder for at
håndtere de tiltagende vandmængder
på kreative måder. Vi skal indtænke
klimatilpasning tidligt i processen, når
vi udvikler byområder, så det bliver
en integreret del af helheden. På den
måde kan vi skabe klimaløsninger,
som tilfører kvalitet til byen, i form af
eksempelvis rekreative uderum, der
forbinder by og natur endnu mere.
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14.

14. Tusind fryd, Årstiderne Arkitekter, 2017

14. Tusindfryd i Gødvad er et byggeri, hvor man går langt for at skabe en
klimavenlig bebyggelse. Miljømæssige og
sociale hensyn går hånd i hånd i et visionært projekt for fremtidens bæredygtige
byggeri.

Afventer tilladelse til foto

15. Fælles værksted i seniorbofællesskab

16. Grøndalsvænge skole i KBH, JJW, 2020

15. Fællesfaciliteter og delekultur kommer til udtryk på mange måder. Fællesfaciliteter som væksthuse, udearealer
og værksteder er nogle af de tiltag, som
er både bæredygtige og giver værdi til
hverdagslivet.
16. I København har man bygget en ny
skole i byens Nordvestkvarter. Skolen er
opført i genbrugstegl som blandt andet
stammer fra den gamle Nordre skole i
Alderslyst. De smukke genbrugsten skaber
en harmonisk sammenhæng til de eksisterende teglstensbygninger i området.

16. Sønæs klimapark i Viborg, Møller og Grønborg, 2016

17. Sønæs i Viborg er eksempel på at
klimatilpasning og rekreative kvaliteter
med fordel kan samtænkes. Med simple
virkemidler bliver klimatilpasning til et
værdifuldt element i byen.
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DEL 1: VISION

KULTURFORTÆLLINGER
Vi arbejder for:
REGISTRERING AF BEVARINGSVÆRDIER
FORMIDLING AF BEVARINGSVÆRDIER OG KULTURMILJØER
PROJEKTER DER I ET NUTIDIGT SPROG FORHOLDER SIG
TYDELIGT TIL EKSISTERENDE BYGNINGERS UDFORMNING
OG ARKITEKTONISKE VÆRDIER
GRUNDIG ANALYSE AF OMRÅDET OG EKSISTERENDE
BEBYGGELSE

I Silkeborg Kommune har vi mange bygninger og kulturmiljøer, som
fortæller om byernes og områdernes
udvikling og særlige identitet. Disse
fortællinger giver værdi til stedet; de
skaber et tilhørsforhold og modvirker
rodløshed.
Vores byer og byområder forandres
løbende. Nogle steder fortættes byerne, mens livet i bymidten svinder i
andre byer. Forandringerne kan være
en udfordring for vores eksisterende
bymiljøer og deres særlige identitet.
Derfor skal vi være bevidste om, hvordan ny arkitektur påvirker og tilpasser
sig den eksisterende bygnings- og
kulturarv.

Stedet

Nyt byggeri skal udformes med afsæt
i stedet, hvor det opføres. Arkitekturen skal forholde sig tydeligt til omgivelserne, de eksisterende bygningers
udformning og arkitektoniske værdier. Derfor skal der foretages en grundig analyse af kvarteret, bydelen og
byens særlige kendetegn, herunder
landskabstræk, byens skala, karakteri-
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stiske materialer, motiver m.m.. Målet
er at styrke fortællingen om stedets
identitet og understøtte de eksisterende kvaliteter. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal bevare gamle
bygninger for enhver pris. Men vi skal
sørge for at kulturfortællingerne lever
videre i samspil med udviklingen.
Nye større bebyggelser og højhuse,
der bryder med byernes skala, proﬁl
og landskabstræk, kræver særlig
opmærksomhed og omhu. Det er
vigtigt at disse byggerier tilfører byen
og det konkrete sted værdi. Det kan
være nye spændende byrum, oﬀentlig
tilgængelighed til udsigtsområder,
kvarterforskønnelse osv.. På den
måde kan de nye byggerier blive en
aktiv del af byen og byens liv.

Bevaringsværdier

Byer opstår over tid og rummer spor
fra forskellige epoker med hver deres
behov, hensyn og æstetiske idealer.
Vi ﬁnder mange bevaringsværdier
blandt bygninger og kulturmiljøer i
hele kommunen. Bevaringsværdierne
er knyttet til både de arkitektoniske

og håndværksmæssige kvaliteter,
men også de kulturhistoriske spor
har stor bevaringsværdig. I Silkeborg
Kommune har vi et ønske om at synliggøre og kortlægge de eksisterende
bevaringsværdier i hele kommunen.
Derfor skal vi udbygge vores registrering af bygninger og kulturmiljøer
med særlig bevaringsværdi. Det giver
os et godt grundlag for at passe godt
på vores bevaringsværdier og styrke
fortællingerne om vores fælles kulturhistorie gennem arkitekturen.

Kulturmiljøer

Vi skal værne om områder og bymiljøer med arkitektonisk helhedsvirkning og særlig kulturhistorisk
værdi. I nogle tilfælde kan mindre
forandringer og ændringer af en
enkelt bygning have betydning for et
helt kulturmiljø. Derfor er det vigtigt
at væsentlige kulturmiljøer udpeges
med henblik på at sikre, at fornyelse
og ombygninger sker under hensyn
til de eksisterende bevaringsværdier.
Udpegningen skal ske gennem vores
generelle planlægning og registrering
i hele kommunen.
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17. Tinghuset i Kjellerup, 1909
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DEL 1: VISION

18. Herberget, Tegnestuen Fjelsø Majeri, 2019

17. Tinghuset i Kjellerup er opført i 1909.
Bygningens udtryk og placering på byens
torv vidner om Kjellerups helt særlige
byudviklingshistorie fra tingsted, over
herredskontor og senere til retskreds.
18. Herberget i Thorning er et eksempel
på arkitektur, der med simple virkemidler,
som materialer og farver, forstærker de
eksisterende kvaliteter i omgivelserne, i
dette tilfælde Thorning Kirke.
19. Skovvillaen ved Silkeborg Bad, Anton Rosen, 1885

19. Hvis der er én arkitekt, som har sat sit
præg på Silkeborgs bygningskultur, er det
Anton Rosen. Skovvillaen er et af mange
eksempler på Anton Rosens detaljerige
bygningsværker.
20. Kulturmiljøer som villakvarteret langs
Vestergade er en del af vores fælles hukommelse.
21. Den moderne fortolkning af de eksisterende teglstensvillaer skaber en stærk
sammenhæng mellem nyt og gammelt i
stadionkvarteret i Silkeborg sydby.

20. Villaerne i Vestergade 1904-1924
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21. Thorshave, Årstiderne Arkitekter, 2019

22. Omdannelsen af Papirfabrikken er et
godt eksempel på, hvordan man kan give
nyt liv til en område og samtidig bevare
identitet og karakter.
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22. Papirfabrikken, Årstiderne Arkitekter
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DEL 2
MÅLSÆTNINGER FOR
ARKITEKTUREN

By, byrum og bygning

På baggrund af de ﬁre fokusområder i
Arkitekturpolitikkens første del, har vi
formuleret seks konkrete målsætninger for arkitekturen. De seks målsætningerne omhandler landskabet, bygnings- og kulturarv, byliv, overgange,
stedet og bæredygtighed.
Først belyses de landskabelige
sammenhænge og den eksisterende
identitet i byens skala. Derefter ﬂyttes
blikket til byrummet hvor der er
fokus på livet i byen og udformning
af uderum. Til sidste stilles der skarpt
på bygningens udformning; både i
forhold til stedets fysiske kvaliteter
og i forhold til konkrete bæredygtige
tiltag.
Målsætningerne er generelle og
gælder arkitektur i hele kommunen.
Derfor er der ikke én rigtig løsning,
men mange mulige måder at imødekomme målsætningerne på. Der
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er ikke tale om en facitliste, men et
oplæg til dialog. Hvordan målsætningerne konkret indarbejdes i det
enkelte projekt, er i høj grad op til de
håndværkere, arkitekter og ingeniører, der ideudvikler, projekterer og
bygger arkitekturen. Derfor når vi
kun Arkitekturpolitikkens mål ved, at
vi sammen tager ansvar for et højt
ambitionsniveau.

Dialogværktøj

De seks overordnede målsætninger
uddybes gennem en række konkrete spørgsmål og diagrammer, som
udpeger relevante arkitektoniske greb
og overvejelser. Disse skal inspirere
til, hvordan målsætningerne indarbejdes og kan med fordel suppleres med
andre greb og tiltag, der giver værdi i
det enkelte projekt.
På de følgende sider ﬁndes de seks
målsætninger, som er fordelt i de tre
skalaer BY, BYRUM og BYGNINGER.

ARKITEKTURPOLITIK 2020 // SILKEBORG KOMMUNE

MÅLSÆTNINGER
GER FO
FOR ARKITEKTUREN
N

BY
ARKITEKTUR TIL
FÆLLESSKAB

1. Vi vil sikre
kre sammenhæng mellem landskab og bebyggelse
2. Vi skal bygge videre på vores identitet

OUTDOOR
OG NATUR

BYRUM
3. Vi skal
og fællesskab
al skabe byrum med plads til aktivitet o
4. Vi skal skabe gode relationer mellem bygning
bygni og uderum

BÆREDYGTIG
UDVIKLING

BYGNING
5. Vi skal tage afsæt
i stedet
f
KULTURFORTÆLLINGER

6. Vi skal skabe fremtidens
emtidens bæredygtige
ære
byggeri
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DEL 2: MÅLSÆTNINGER FOR ARKITEKTUREN // BY

LANDSKABET

1. Vi skal sikre sammenhæng mellem landskab og bebyggelse

Landskabstræk
Max 500 m til rekrative områder
Grønne byer

Grønne kiler

Outdoor oplevelser
Højdeforskelle

Rekreative forbindelser
Adgang til vandet

NATUR
BY

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
1.1

Hvordan forholder projektet sig til de landskabelige kvaliteter i området?
- højde- og terrænforskelle, udsigtsforhold, skov, vand, åbent land, grønne kiler, beplantning m.m.

1.2

Hvordan udformes stier og veje så der skabes let adgang til naturen?
- forbindelser med særlige oplevelser, adgang til vand, maks. 500 m til rekreative områder m.m.

1.3

Hvordan udnyttes landskabet til aﬂedning og opsamling af regnvand?
- synlig regnvandshåndtering, attraktive uderum, rekreative kvaliteter, m.m.

FOKUSOMRÅDER
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BYGNINGS- OG KULTURARV
2. Vi skal bygge videre på vores identitet

Håndværkstraditioner

Parkanlæg

Typiske materialer

Kulturværdi

Historiske bygninger
Projektgrund
Kvarteret
Byen

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
2.1

Hvordan forholder projektet sig til eksisterende bygninger på stedet?
- restaurering, omdannelse, bevaring, fortolkning, genanvendelse af materialer, formidling m.m.

2.2

Hvordan påvirker projektet bevaringsværdier på stedet og i kvarteret?
- bygninger og strukturer med særlig arkitektonisk, rekreativ eller kulturhistorisk betydning.

2.3

Hvilken bygningskultur præger byens identitet?
- bygninger, motiver, skala, materialer m.m.

2.4

Er der eksisterende bymæssige forbindelser og sammenhænge, som kan videreføres i et nyt
projekt?
- Stiforbindelser, tidligere forsyningsveje, beplantning el.l.

FOKUSOMRÅDER
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DEL 2: MÅLSÆTNINGER FOR ARKITEKTUREN // BYRUM

BYLIV

3. Vi skal skabe byrum med plads til aktivitet og fællesskab

Borgerinddragelse

Kunstværker

Dobbeltfunktioner

Frirum

Tilgængelighed
KULTUR

Mødesteder

SKOLE

Borgerinitiativer

Outdoor faciliteter

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
3.1

Hvordan bearbejdes byens rum så det er tilgængeligt for alle?
- adgangsforhold, aktiviteter, funktioner, mødesteder, forbindelser m.m.

3.2

Hvilke oplevelser tilbyder byrummet?
- stemning, særlige visuelle elementer, kunst m.m.

3.3

Hvordan understøttes borgerdrevne initiativer og aktiviteter i byen?
- dobbeltfunktioner, inviterende byrum, muligheder for midlertidig brug m.m.

3.4

Placeres funktioner strategisk, så der er aktivitet på forskellige tidspunkter?
- dagsrytme, synergi mellem brugere, dobbeltfunktioner m.m.

3.5

Hvordan understøttes Silkeborg Kommunes Outdoor-proﬁl?
- byrumsindretning, der inviterer til bevægelse og aktivitet, forbindelser til rekreative områder,
sundhedsfremmende tiltag m.m.

FOKUSOMRÅDER
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OVERGANGE

4. Vi skal skabe gode relationer mellem bygning og uderum

Private uderum

Inde og ude

Indblik
Vinduer og døre
Beplantning

Terræn
Belægning

Semiprivate rum

Offentlige rum
Oplevelser

Taktile materialer

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
4.1

Hvordan udformes overgangen mellem bygning og uderum?
- facadematerialer, grønne elementer, adgangsarealer, belægning, semi-private haver, opholdsarealer o.l.

4.2

Hvordan udformes overgangene mellem forskellige udeområder?
- beplantning, byrumsmøbler, belægning, niveauforskelle, adgangsveje, stiforbindelser, m.m.

4.3

Hvordan understøttes møder mellem mennesker?
- opholdssteder, flow, synlighed, øjenkontakt m.m.

4.4

Hvordan bearbejdes menneskets skala?
- materialer, oplevelser, detaljer m.m.

FOKUSOMRÅDER
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DEL 2: MÅLSÆTNINGER FOR ARKITEKTUREN // BYGNING

STEDET

5. Vi skal tage afsæt i stedet

Tagformer

Synlighed

Skala

Rytme

Landskabstræk

Materialer

Bygningsdetaljer

Byrum

Volumen

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
5.1

Hvordan forholder projektet sig til omgivelsernes skala?
- tilpasning, bryder skalaen, viderefører et forløb, skaber sammenhæng

5.2

Hvordan forholder projektet sig til materialer, rytmer, motiver som er typiske for området?
- tilpasning, kontrast, fortolkning m.m.

5.3

Hvilken merværdi tilføres stedet og byen med projektet?
- spændende byrum, oﬀentlig tilgængelighed, udsigtsetage el.l.

5.4

Hvordan bearbejdes sammenhængen til omgivelserne ved nedrivning?
- byrum, terrænforskelle, landskab, indretning

FOKUSOMRÅDER
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BÆREDYGTIGHED

6. Vi skal skabe fremtidens bæredygtige byggeri

Eksperimenterende byggeri

Nye familiemønstre
Alternative energiformer

Certificering

Ejerformer

Regnvandshåndtering

Fællesskab

Totaløkonomi

Delekultur

VEJLEDENDE SPØRGSMÅL
6.1

Hvordan forholder projektet sig til miljømæssig bæredygtighed?
- certificering, klimavenlige materialer, energioptimering, genanvendelse af vand, fælles faciliteter m.m.

6.2

Hvordan forholder byggeriet sig til økonomisk bæredygtighed?
- livscyklusvurdering, mulighed for omdannelse, materialekortlægning, langtidsholdbart byggeri mm.

6.3

Hvordan forholder projektet sig til social bæredygtighed?
- beboersammensætning, ejerformer, fællesfunktioner, forsamlingshuse, græsningslag, delekultur m.m.

6.4

Hvordan tilgodeser projektet FNs 17 verdensmål?
- eksempelvis mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål13: Klimaindsats, Mål 12: Ansvarligt
forbrug og produktion.

FOKUSOMRÅDER
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DEL 3
DET VIDERE SAMARBEJDE
Samarbejde og dialog

Kvaliteten af fremtidens arkitektur,
beror i høj grad på et tillidsfuldt
samarbejde og en god dialog mellem
byggeriets parter, herunder kommunen, bygherrer, rådgivere og ikke
mindst borgere. Alle har vigtige perspektiver og krav på rettidig involvering i udviklingsprocesserne.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at
der er forskellige interesser på spil i
dette samarbejde. Kommunen har et
særligt ansvar for at afveje de speciﬁkke ønsker i forhold til generelle
samfundsmæssige hensyn, eksempelvis lovbundne krav til byggeri, planlægning og miljø. Derfor er beslutninger om et projekts arkitektoniske
udtryk altid baseret på en samlet
vurdering af projektet, herunder anvendelse, påvirkning af eksisterende
forhold og den ønskede udviklingsretning.

30

Kommunen som myndighed
Vi ønsker, at Arkitekturpolitikkens
fokusområder og målsætninger
bliver retningsgivende for fremtidens
arkitektur. Det gælder private byggerier og kommunens egne bygge- og
udviklingsprojekter.

Arkitekturpolitikken vil blive indarbejdet i fremtidige lokalplaner, og den
vil være et centralt redskab i kommunens byggesagsbehandling fremadrettet.
Arkitekturpolitikkens seks målsætninger er indlejret i Kommuneplanen
2020 som en retningslinje for byggeri
på mere end 500 m2 eller i mere end
to etager. Det betyder, at kommunen
i disse tilfælde vil bede bygherrer om
at redegøre for, hvordan de seks målsætninger kommer til udtryk i et givet
projekt. Dette giver et bedre grundlag
for at vurdere projekters arkitektoniske kvaliteter.
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Bygherre

Lovgrundlag

Interesseorganisationer

C
PRO ES

Folkevalgte

Fagvidenskab

Borgere

Eksisterende
planlægning

SAMARBEJDE: Der er mange interesser
på spil, når der bygges nyt og vores byer
udvikles. Det er vigtigt, at alle perspektiver
bliver inddraget i udviklingsprocesserne,
så vi får de bedst mulige løsning. Derfor
er samarbejde og god dialog altafgørende.
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DEL 3: DET VIDERE SAMARBEJDE

GODE RAMMER FOR
SAMARBEJDET
Som en del af Arkitekturpolitikken gør
Silkeborg Kommune en række tiltag,
som skal styrke rammerne for samarbejdet om arkitekturen endnu mere.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er vigtig. Det
genererer kreative ideer og løsninger,
sikrer blik for de eksisterende kvaliteter og skaber ejerskab til nye byggerier og byområder.
Borgerinddragelse kan ske på mange måder, lige fra formelle høringer
over borgermøder til byvandringer,
workshops og byrumseksperimenter. Afhængigt af projektets omfang
og karakter, skal borgerinddragelse
tilrettelægges, så det giver brugbare
perspektiver, ideer og meningstilkendegivelser.

Som kommune bestræber vi os på
at indtænke tidlig borgerinddragelse
i de projekter, der påvirker og har
væsentlig betydning for det oﬀentlige rum i byerne. Det er i sidste ende
medvirkende til, at projekterne bliver
en værdsat del af byen og bylivet.
Borgerinddragelsen skal så vidt
muligt foregå på stedet. I Silkeborg
Kommune har vi gode erfaringer med
at etablere og anvende projektkontorer, byrumseksperimenter, udstillinger, events og workshops på netop
det sted, som projektet drejer sig om.
Det skaber bred forståelse for projekternes påvirkning af de eksisterende
forhold, og det engagerer borgere,
der bor i - og benytter det aktuelle
område. Denne form for borgerinddragelse vil vi videreudvikle og arbejde med fremover.

Bygningspræmiering

Vi ønsker en bred oﬀentlig debat om
kvalitet i arkitekturen. Derfor afholder
Silkeborg Kommune bygningspræmiering hvert andet år.
Bygningspræmieringen er et oﬀentligt arrangement, hvor der sættes
fokus på god arkitektur i kommunen.
Her hædres bygninger og anlæg,
der har en særlig arkitektur, som gør
Silkeborg Kommune til et smukkere
og bedre sted.

Kunst i byens rum

Kunsten skal bruges til at fremme
udviklingen og anvendelsen af byens
rum. Kunstværkerne skal gerne have
en funktion; den skal kunne bruges til
noget. Det kan både være permanente kunstværker, men også midlertidig
kunst, der skaber sammenhæng og
identitet i eksempelvis en anlægsfase.

26. Udstilling ifm. Bygningspræmiering

23. Pop-up kontor i Søndergade, 2018
23. Pop-up borgerinddragelse i forbindelse med planer for renovering af Gågader.
24. Byrumseksperiment med etablering af
midlertidig park i Bios Gård.
25. Eksperiment med ny begrønning i
gågaderne. Her får man en klar oplevelse
af, hvordan planerne vil påvirke byen.

24. Byrumseksperiment i Bios Gård 2019
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25. Mock-up i Vestergade, 2019

26 og 27. Ved Bygningspræmieringen i
2019 blev arbejdet med Arkitekturpolitikken skudt i gang med et oplæg og en
kort debabt om byudviklingen i Silkeborg
Kommune.
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27. Oplæg og prisuddeling ved Bygningspræmieringen 2019

Derfor har Silkeborg Kommune i
samarbejde med Statens Kunstfond,
udarbejdet en Kunststrategi, hvor der
er afsat tolv millioner kr. til kunstprojekter i de kommende år.

Bevaringsværdier

Silkeborg Kommune har ansvaret for
at beskytte den del af vores kulturarv,
der er knyttet til bevaringsværdige
bygninger. Et centralt element i varetagelsen af dette ansvar består i
at udpege bevaringsværdige bygninger i kommune- og lokalplanlægningen.
For at styrke bevaringsindsatsen yderligere, vil vi 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.

Bæredygtighedsværktøj

Den fysiske planlægning og byudvikling skal være bæredygtig. Derfor
foretager vi altid en bæredygtighedsscreening, når der laves nye lokalplaner i Silkeborg Kommune. Screeningen sker ved hjælp af vores eget
bæredygtighedsværktøj og danner
et synligt grundlag for vurdering af
lokalplanernes indvirkning på social
-, økonomisk -, miljømæssig - og
processuel bæredygtighed.

Arkitektkonkurrencer

I Silkeborg Kommune vil vi være
med i forreste række, når det gælder
udviklingen af fremtidens innovative
arkitektur. Derfor vil vi arbejde for, at
der, i samarbejde med blandt andre
Arkitektforeningen, afholdes konkurrencer i forbindelse med ideudvikling
ved større byggerier, anlæg og byudviklingsprojekter. Det kan både være
i form af konkurrencer med prækvaliﬁcerede deltagere, men også åbne
idekonkurrencer for blandt andre

arkitekter, ingeniører og studerende.
Brugen af arkitektkonkurrencer vil
altid afhænge af det konkrete projekt,
herunder, hvilken type udbud, der er
behov for. Det væsentlige er, at arkitektkonkurrencer i høj grad inspirerer
til innovative løsninger og arkitektur
med høj kvalitet.

Flere strategier

Arkitekturpolitikken danner grundlag for en løbende udvikling af mere
konkrete strategier og vejledninger
inden for aktuelle emner. I tilknytning
til Arkitekturpolitikken vil vi fremadrettet afsøge potentialet for konkrete
strategier for eksempelvis:
• Skilte og facader
• Landsbyer og landbrugsejendomme
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Eriksborg

På kanten af Gødvad skyder nyt byggeri frem. Den videre udbygning af Eriksborg sker
på baggrund af en samlet strukturplan for etape 1.

Forord

“Udbygningen af den fremtidige
bydel skal komme alle til gode og
sikre, at områdets enestående naturkvaliteter beskyttes og aktiveres til gavn for både dyr, planter
og mennesker. Det handler om at
vise, hvordan fremtidens bæredygtige by- og landskabsudvikling
kan gå hånd i hånd”

Silkeborg vokser. Det er vigtigt, at væksten sker efter bæredygtige princip-

trivsel. Udbygningen af den fremtidige bydel skal komme alle til gode og sik-

per, så de helt særlige kvaliteter, der i dag kendetegner Silkeborg, fastholdes

re, at områdets enestående naturkvaliteter beskyttes og aktiveres til gavn

og udvikles. Væksten skal udnyttes, så den er med til at fremtidssikre Sil-

for både dyr, planter og mennesker. Det handler om at vise, hvordan fremti-

keborgs mange unikke naturværdier, historiske spor og kulturelle aktiver.

dens bæredygtige by- og landskabsudvikling kan gå hånd i hånd.

Strukturplanen for Eriksborg skal fastlægge de overordnede rammer, der
sikrer, at udviklingen af det nye byområde i det nordlige Silkeborg sker i

Strukturplanen bygger på et solidt fagligt forarbejde og går relativt de-

overensstemmelse med dette enkelte princip.

taljeret til værks. Det er nødvendigt for at sikre en robust plan og for at
koordinere den fælles indsats på længere sigt. Men de overordnede ram-

Det bærende udviklingsprincip for Silkeborg tager udgangspunkt i tre pejle-

mebetingelser er enkle. Planen skal sikre lige og fri adgang til naturen for

mærker: 1) Naturen som drivkraft, 2) vækst og udvikling i hele Silkeborg og

både lokale og udefrakommende. Charteret udstikker forskellige retnings-

3) fremme af fællesskaber. Et samspil mellem hensyn til både miljømæssig,

linjer for udformning af smukke og sikre naturstier og veje, der skal binde

økonomisk og social bæredygtighed. Strukturplanen udmønter og oversæt-

byen sammen. Charteret skal fremme udvikling af nye fællesskaber, der kan

ter de overordnede principper til et sæt af konkrete rammebetingelser for

skabe kulturel og social sammenhængskraft og binde bydelen sammen med

den kommende udstykning. Rammebetingelserne bygger videre på kommu-

omgivelserne. Charteret skal gøre Eriksborg til et aktiv for hele kommu-

nens overordnede udviklingsambitioner og skal tilpasse dem til områdets

nen og sikre nye attraktive boliger for alle, der vælger at bo i Silkeborg.

historie, landskabstræk, eksisterende bebyggelser, nye og eksisterende infrastrukturer, terræn og vandveje. Disse rammebetingelser har vi kaldt for

God læselyst.

Eriksborg Charteret. Den nye bydels grundlov.
Planen er samtidig et led i indsatsen for at gøre Silkeborg til Danmarks Outdoor Hovedstad. Den skal være et eksempel på, hvordan vi kan bringe naturen i spil som et mere aktivt element i sikring af sundhed, fællesskab og
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“Eriksborg er både et landskab
og en kommende by; en ny del
af Danmarks Outdoor Hovedstad.”

Eriksborg Strukturplan

4

Kolofon

Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 er udviklet i et samarbejde mellem Sleth Arkitekter, Boris Brorman

Indhold
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Indledning

Her er Eriksborg

’Landskabelig byggemodning’

Strukturplan for Etape 1

Silkeborg vokser – både i indbyggertal og arbejdsplad-

I Eriksborg flytter vi fokus fra traditionel bybygning til

Udviklingsarbejdet omkring Eriksborg som en ny bydel

ser. Derfor vedtog Silkeborg Byråd i oktober 2018

modning af en ny bydel med landskabet som fællesnæv-

mellem Gødvad og Grauballe står på skuldrene af både

en udviklingsplan for en ny bydel mellem Gødvad og

ner og med fokus på at styrke og videreudvikle Silke-

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040 (april 2019) og

Grauballe kaldet Eriksborg med plads til ca. 3.800 nye

borgs identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Udviklingsplanen for Eriksborg (december 2018).

tilbud, plejecenter, sundhedstilbud, aktivitetsarealer, og

Det handler om at sikre fælleskabsdannelse samt land-

Med Eriksborg skaber vi en ny bydel ”fra bunden”. En så-

hvad en ny bydel ellers har behov for fremadrettet for

skabelige, rekreative og bymæssige kvaliteter i den nye

dan udvikling tager tid og må tages i etaper. Derfor har

at skabe identitet og et samlingspunkt.

bydel. Ønsket er, at landskab og vandhåndtering indgår

vi udarbejdet en strukturplan, der danner rammerne

i en symbiose for derved at skabe identitet og større

om etape 1, hvor der bliver mulighed for ca. 1.200 bo-

Eriksborg ligger på kanten mellem by og land – tæt på

rekreative kvaliteter. En tæt sammentænkning af by,

liger, erhvervsområde og bydelscenter. Strukturplanen

de store rekreative kvaliteter ved Gudenådalen og

landskab og fællesskab, hvor landskabet danner den

indarbejdes i Silkeborg Kommuneplan 2020-2032 som

det kommende 250 Ha store skovområde sydvest fra

vigtigste ramme om fællesskabet i den nye bydel og kan

rammer og retningslinjer.

Grauballe. Samtidig ligger Eriksborg blot 10 min. kørsel

etableres i synergi med byudviklingen. Derfor arbejder

fra Silkeborg Midtby og det store udbud af butikker, re-

vi med en landskabelig byggemodning, som giver land-

Du kan læse mere om den kommende planlægning sidst

stauranter og kulturliv.

skabet mulighed for at træde i karakter, før og mens der

i dokumentet.

boliger og et nyt bydelscenter med plads til skole, dag-

bygges by. Herudover ønsker vi en “væredygtig” byudHer i ”smørhullet” tegner sig et billede af en ny bydel,

vikling i samspil med naturen og bosætning med et sær-

der både er landskab og by. De eksisterende land-

ligt fokus på fællesskabet. Eriksborg skal være et rart

skabskvaliteter forstærkes og tilføjes nye, hvormed der

sted at være - en ramme for det gode hverdagsliv.

opnås endnu større rekreative landskabskvaliteter, og
Silkeborgs identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad
styrkes.
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Fugleperspektiv — de nye byudviklingsområder mellem Gødvad mod syd, Grauballe mod nord,
Gudenådalen mod øst og skovrejsningsarealerne i Ny Nørreskov mod nordvest. Med skravering er vist Etape 1, som nærværende strukturplan omhandler.
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De bærende principper

Hvordan samler vi fællesskab, landskab og byudvikling under ét i Eriksborg
og udbygger Eriksborgs potentiale? Landskabelig byggemodning er en metode til at modne disse tre dele i Eriksborg med landskabet i centrum.

Landskabelig byggemodning
Landskabelig byggemodning handler om at styrke det,

Vi ønsker at skabe en ’væredygtig’ byudvikling, hvor bo-

der er fælles og dermed fællesskabsdannende. Det

sætning har fokus på fællesskabet, ikke mindst centre-

handler om at give landskabet mulighed for at træde i

ret omkring børn og velfærd.

#Landskabsmodning

karakter, inden og imens der bygges. Landskabelig byggemodning er en cirkulær sammentænkning af fælles-

Vi ønsker at forløse ’naturnærhedsprincippet’ i en pa-

skab, landskab og byudvikling.

rallel udvikling af by og landskab, hvor alle har ret og ad-

Modning
af
Eriksborg

gang til rekreativ natur fra første færd.
Vi ønsker at underbygge fællesskaber i det grønne og
blå netværk i Eriksborg. Vi ønsker at styrke og videre-

For at nå derhen har vi formuleret 10 overordnede ret-

udvikle Silkeborgs identitet som Danmarks Outdoor

ningslinjer for den kommende byudvikling i Eriksborg.

Hovedstad, og vi ønsker at levendegøre byens landska-

Samlet kalder vi det ‘Eriksborg Charteret’.

“Fælle(d)skaber”

“Naturnærhedsprincippet”

belige og kulturhistoriske ophav i Søhøjlandet.
Fællesskab, landskab og byudvikling sættes i spil med

#Fællesskabsmodning

#Byggemodning

en cirkulær, gensidig afhængighed:

“Væredygtighed”
Vi ønsker at danne ’fælle(d)skab’, hvor rekreativ natur
bliver den primære ramme om fællesskabet.
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Eriksborg Charteret

En gennemgående præmis for de ti retningslinjer er, hvordan byggemodning og modning af fællesskaber og landskaber hænger sammen. Herunder
også hvad bebyggelse og landskab kan give til Eriksborg, og ikke mindst
hvad Eriksborg giver tilbage til Silkeborg og Søhøjlandet.

Fællesskab i centrum

3.

Bylivsskabende offentlige funktioner placeres samlet.
Institutioner placeres, så de udgør et bindeled og samlingspunkt for
bydelen.
Institutioner har direkte adgang til rekreativt grønt og blåt netværk.

Naturnetværk

4.
5.
6.

Maks. 500m til grønt og blåt naturnetværk, “naturnærhedsprincippet”.
Rekreativt naturnetværk skal have en bredde på min. 100m.
10 — 15% af udstykning indgår i rekreativt naturnetværk, “fælle(d)skabet”.

Infrastruktur

7.
8.
9.

Overordnet infrastruktur i kanten.
Gennemgående forbindelser for alle trafikanter.
Sammenhængende blød og inviterende infrastruktur mellem institutioner,
naturnetværk og bebyggelse.

Tæthed

10. Tæthed, når det understøtter fællesskaber, kollektiv trafikdækning og giver
nærhed til natur.

Eriksborg Strukturplan

1.
2.
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Plan 1:15.000

Strukturplan

a

b

e

a
b

c
d

c

e

d

1. Grønt og blåt netværk

2. Byudviklingsområder

3. Infrastruktur

4. Ankerpunkter

5. Vandhåndtering

6. Landskabstyper

Planens sammenbindende struktur er grøn,
blå og ikke mindst rekreativ. Ved sammenbinding af eksisterende grønne og blå
kvaliteter med nye landskaber etableres et
samlet netværk, som alle har adgang til og
kan gøre rekreativ brug af.

Byudviklingsområderne lægges som
enklaver i den samlede grønne struktur.
Dette giver overskuelighed, også for den
efterfølgende bearbejdning af de enkelte
områder afhængig af planlægnings— og
udbygningstakt.

Infrastrukturen anlægges ud fra et princip
om overordnet vejstruktur i ryggen og
ønsket om gennemgående veje. Herved
undgåes støjpåvirkning fra overordnet
infrastruktur, og de fælles, gennemgående
veje sikrer, at folk mødes 'på vejen'.

Ankerpunkterne er små som store. Disse
fungerer som porte mellem de mindre
fællesskaber i de enkelte bebyggelser og
det store fælles landskab i det grønne og
blå netværk.

Vandhåndteringen er et fælles anliggende
og en fælles kvalitet i Eriksborg. Ved at
håndtere regnvandet fælles bliver vandhåndtering vendt fra en teknisk udfordring
til et fælles rekreativt gode.

De landskabelige formationer mellem delområderne har på den ene side klare identiteter og kvaliteter baseret på stedslighed
og samtidig sammenbindende effekt i et
større, samlet hele.

Eriksborg vil i fremtiden rumme ca. 3.800 nye boliger

motiverer til at komme længere ud i naturen. Naturen er

Strukturplanen bygger direkte på planstrategiens tre

I strukturplanen introduceres en række nye stednavne:

og 7.000 beboere fordelt på godt 500 hektar. Etape 1

stedets DNA, hvor Gudenåen, Trækstien, Djævlemosen

pejlemærker, nemlig ‘fællesskaber’, ‘naturen som driv-

▪▪

udgør ca. 160 hektar og indeholder et erhvervsområde

og Grauballemandens findested er stærke potentialer,

kraft’ og ‘vækst og udvikling’. Vigtigst af disse tre er fæl-

Hundredemeterskoven, Gødvaddalen og

vest for Nørreskov Bakke og ca. 1.200 boliger hhv. øst

som strukturplanen skal synliggøre og implementere.

lesskaberne, der sættes i centrum for dannelsen af de

Grauballemandens findested

for Nørreskov Bakke og øst for Gødvad. Derudover in-

nære lokalsamfund i Eriksborg.

deholder etape 1 et nyt bydelscenter med mulighed for

Den grønne struktur skabes ved at sammenbinde dette

skole, dagtilbud, sundhedstilbud, plejecenter, indkøb

netværk af eksisterende grønne kvaliteter til et større

mv. nord for Nebelgårdsvej og supercykelstien fra Gød-

hele via nye forbindelser mellem:

vad til Grauballe.
▪▪
Strukturplanens samlende element er den grønne og
blå struktur, der skaber forbindelser i det store land-

▪▪
▪▪

nemt leder borgerne ud til aktiviteter i de grønne kiler og

Ny Nørreskov

Strukturplanen er bygget op omkring 6 forskellige
lag, der samlet beskriver bydelens overordnede
strukturer jf. ovenstående diagrammer.

▪▪

Boligområderne Bakkeborg, Eriksborg og Resen
– og i senere etaper Nebel, Margrethelyst og
Dalsgaarde

Gudenådalen og ny skovrejsning ved Grauballe

▪▪

Erhvervsområdet Eriksborg Erhvervspark

kaldet Ny Nørreskov – via Djævlemosen.

▪▪

Forlængelsen af Høje Kejlstrupvej

Nebel Bæk og kommende byudvikling mod vest –
Resendal med Gødvad Kirke og Nebel Bæk – via
Gødvaddalen.

en unik bydel med boliger, der er placeret tæt på landskabet, men også for at få skabt aktive grønne kiler, som

Skovrejsningsområdet vest for Grauballe kaldet

via Hundredemeterskoven.

skab. Samtidig indrammer og omfavner den de enkelte
byudviklingsområder. Dette bidrager både til at få skabt

▪▪

De store rekreative områder Djævlemosen,

▪▪

Grauballemandens findested og den øvrige grønne og blå struktur.
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Del. II
Offentlige funktioner
165.000 m²

Del. I
Detail
5.000 m²

Delområde III
40.700 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %
Delområde I
Erhverv
212.600 m²

Delområde V
35.800 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %

Delområde IV
36.100 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %
Delområde VI
31.600 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %

Delområde VII
61.300 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %

Delområde IX
31.900 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %

Delområde VII
58.200 m²
Etageboliger/Tæt-lav
35-40 %
Delområde I
37.700 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %

Delområde X
63.700 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %

Delområde II
44.300 m²
Åben-lav
25 %

Delområde III
26.900 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %

Delområde IV
26.600 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %
Delområde V
18.200 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %

1:5.000

Bydelscenteret

Der er et stort potentiale i at tænke i koblinger og synergier
mellem bydelscenterets funktioner. Det samlede fokus er
at skabe grønne by-kvaliteter som en attraktiv ramme for
byliv og fællesskab i Eriksborg - det gode hverdagsliv.
Kilde:
Meny Nordhavn, København. Foto: Planova.
Skærbæk Skole, Tønder. Ill.: Friis & Moltke Architects.
Foto: Christiansfeld Cykel Motion

Bydelscenteret
Eriksborg bliver på den lange bane hjem for ca. 7.000

som små forudsætter, at alle hverdagens gøremål kan

først på dagen, inden fritidslivet tager over, legepladsen

Et rekreativt stisystem tværs igennem området giver

nye indbyggere. Det kalder på en række offentlige og

klares tæt på det sted, man bor. Derfor skal bydelscen-

kan besøges af en del af familien, mens en anden hand-

sikker og oplevelsesrig færdsel for skoleelever mellem

bylivsskabende funktioner, som samles i et bydelscenter

teret rumme netop de funktioner, som den kommende

ler ind osv.

hallen og skolen og for forældre, der kombinerer ærin-

for derved at skabe synergier på tværs af funktionerne

beboersammensætning i Eriksborg tilsiger. Bydelscen-

og understøtte Eriksborgs identitet og fællesskab. By-

teret skal være bydelens samlingspunkt i hverdagen,

Det betyder, at de funktioner, der skal være en del af

delscenteret udlægges som en campusstruktur med fo-

i weekenden og ved særlige lejligheder. Her skal det

bydelscenteret, også skal bidrage til at skabe byliv. Ikke

Hele området er et campus, hvor det tilfældige møde

kus på grønne by-kvaliteter. Bydelcenteret vil sammen

være muligt at lade børnene lege, mens forældrene

kun fordi det er en funktion, som flere har brug for, men

mellem folk i bydelen vil foregå, og hvor fokus er på at

med Djævlemosen komme til at ligge helt centralt i et

handler ind. Det skal være muligt, at de ældre kan sidde

også ved at fokusere på, hvordan nyt byggeri bidrager

skabe grønne by-kvaliteter.

grønt, fælles hjerte efter udbygningen af etape 2.

og betragte børnenes leg og bylivet i al almindelighed.

til at skabe attraktive mødesteder. Ved at fastholde fo-

Det skal være muligt for børn at gå fra skolen til fritids-

kus på disse synergier skaber vi rammerne for det gode

Funktionerne i bydelscenteret er endnu ikke fastlagte.

aktiviteter i trygge, grønne rammer. Bydelscenteret skal

hverdagsliv i Eriksborg.

Det forventes dog at inkludere skole, daginstititution,

samlet bidrage til et lettere hverdagsliv, hvor flere ærin-

dagligvarebutik, sundhedstilbud, fritidsfaciliteter, pleje-

der kan kombineres på samme sted.

der og indkøb med afhentning af børn.

Det anbefales, at der i den videre planlægning arbejdes med fælles adgangsvej og parkering. Ved at lade

center, og hvad en ny bydel ellers behøver for at skabe
identitet og et fælles samlingspunkt - for at danne ram-

Den interne organisering af bydelscenterets funktioner

bydelscenterets kommende funktioner, herunder også

men om det gode hverdagsliv i Eriksborg.

er derfor vigtig for at opnå størst mulig synergieffekt i

dagligvarebutikken, dele om parkeringsudlægget vil det

det, der er fælles for hele Eriksborg. Der er et stort po-

samlede arealudlæg til parkering kunne mindskes. Der

Bydelscenteret er dermed den samlende ramme for by-

tentiale i at tænke i koblinger og synergieffekter mel-

frigives derved arealer, som kan bidrage til et bedre by-

livet i Eriksborg. Et velfungerende hverdagsliv for store

lem funktionerne. Multihallen kan fx benyttes af skolen

liv i stedet for henligge adskilte og halvtomme.
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Eriksborg

Eriksborg

Nebel etape 2
Nebel Bæk
Relationen mellem den østlige del af Eriksborg og Nebel Bæk. Randbeplantning afgrænser det bebyggede miljø mod naturområderne omkring Nebel Bæk. Med en højde i udgangspunktet på maks. tre
etager sikres det, at byens profil indpasser sig under de højeste trækroner.
Snit, skala: 1:750

Eriksborg
Området Eriksborg er det centrale og største boligom-

Der er tre parallelle grønne bånd, der løber nord-syd

meterskoven mod syd, Nebel bæk mod øst og Djævle-

råde i strukturplanen. Det er samtidig også dette områ-

gennem området for dermed at opdele det større om-

mosen mod nord.

de, der lægger navn til bydelen på overordnet niveau.

råde i mindre enheder. De bidrager samtidig til bydelens
grønne identitet. Disse tre bånd er fra øst til vest: Allé-

De enkelte delområder ligger arealmæssigt mellem 30

Den primære adgangsvej til området går fra Høje Kejl-

beplantningen omkring Eriksborg Allé, det grønne træk

og 65 ha med bebyggelsesprocenter på ml. 25 og 40.

strupvejs forlængelse via Nebelgårdsvej ind i området

omkring supercykelstien, samt det grønne skrånende

Denne disponering har overordnet to sigter. Dels at en-

fra nordøst. Med bydelscenteret placeret umiddelbart

terræn omkring den vestligste fordelingsvej og dennes

hederne har en rimelig størrelse ift. en samlet udvikling

nord for kan man ad to veje i sydgående retning kom-

forlængelse mod syd.

af det enkelte delområde. Dels at de enkelte bebyggelser bliver af en passende størrelse ift. at etablere fæl-

me ind i området, enten via Eriksborg Allé eller via fordelingsvejen, der løber i et bueslag centralt igennem

Bebyggelserne er organiseret, så de tætteste og højeste

les identitet og naboskabsfølelse inden for de enkelte

området.

bebyggelser ligger omkring fordelingsvej og adgangsvej

delområder.

i området, og den mest spredte og laveste bebyggelse
ligger ud mod den grønne og blå struktur i Hundrede-
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Bakkeborg / Eriksborg Erhvervspark

Bakkeborg
Hundredemeterskoven

Eriksborg

Relationen mellem bebyggelserne i Eriksborg nord for og i Bakkeborg syd for Hundredemeterskoven. Randbeplantning i form af
'dobbelte skovbryn' på begge sider skaber overgang mellem det
grønne og det bebyggede. Skala 1:750

Bakkeborg

Eriksborg Erhvervspark

Den primære vejadgang til Bakkeborg går ad Nørreskov

Det drejer sig blandt andet om at tilpasse fremtidig be-

Eriksborg Erhvervspark ligger i områdets vestligste

På denne måde kan også erhvervsområdet bidrage til en

Bakke via Eriksborg Allés sydlige tilslutning. Herfra lø-

byggelse til den allerede eksisterende, og sikre etab-

del som en forlængelse mod nord af det eksisterende

overordnet fortælling og kvalitet, der handler om rekre-

ber Bakkeborg som fordelingsvej mod vest ind igennem

lering af bebyggelser, der kan bidrage til realisering af

erhvervsområde i det nordlige Silkeborg. Mod nord af-

ation og udfoldelse i en samlet grøn og blå struktur.

området. I et nord-sydgående forløb, centralt gennem

Hundredemeterskoven mod nord.

grænses området af Høje Kejlstrupvejs forlængelse, og

Bakkeborg løber supercykelstien og forbinder Bakke-

mod syd af den vestligste del af Hundredemeterskoven.

borg med Eriksborg og bydelscenteret.
På baggrund af den forventede trafik til erhvervsområBakkeborg er delvist allerede udbygget. Det handler

det er her prioriteret let adgang fra Høje Kejlstrupvejs

derfor her om at indpasse allerede etablerede boligom-

forlængelse. Realisering af erhvervsområdet forudsæt-

råder og lokalplanlagte områder med de områder, der

ter således anlæg af Høje Kejlstrupvejs forlængelse.

indgår i strukturplanen i et samlet hele, der bidrager til
områdets overordnede kvaliteter og identitet.

Erhvervsparkens beliggenhed side om side med Hundredemeterskoven skaber mulighed for synergieffekter
mellem erhverv og de faciliteter, som Hundredemeterskoven kan rumme.
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Resen

Resen
Gødvad

Gødvaddalen

Overgangen mellem Resen og Gødvaddalen tilplantes med nyttetræer, der formidler overgang mellem produktionslandskab og boligbebyggelse. Den tilpassede bygningshøjde faldende ud mod det
grønne sikrer, at bebyggelsen er bymæssig mod centrum af Resen
og tiltagende landskabelig mod Gødvaddalen. Snit, skala: 1:1500

Resen
Resen ligger som en selvstændig enklave længst mod

spredte og lavere bebyggelse ligger i kanten ud mod

syd-øst umiddelbart ud til Gødvadfredningen og Gu-

landskabet. Et centralt grønt strøg sikrer sammenhæng

denådalen. Samtidig med, at Resen ligger selvstændigt i

på tværs mellem Gødvaddalen mod vest og landskabet

bymæssig sammenhæng, er området landskabeligt sam-

omkring fredning samt Gudenådalen mod øst.

menhængende med det øvrige Eriksborg via den grønne
og blå struktur.

I det sydvestlige hjørne med direkte forbindelse til Gødvaddalen reserveres et areal til offentlige formål.

Resen vejbetjenes af en nord-sydgående fordelingsvej,
der ligger i Gødvad Kirkevejs nuværende tracé. Herfra

Delområdernes størrelse er også her tilpasset efter, at

kan der anlægges fordelingsveje mod vest og øst for at

de enkelte delområder arealmæssigt ligger mellem 30

sikre vejadgangen til de enkelte delområder.

og 65 ha med bebyggelsesprocenter på mellem 25 og
50.

Som i selve Eriksborg koncentreres den højere og tættere bebebyggelse i den centrale del omkring vejen. Den
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Delområde VII
33.200 m²
Åben-lav/Tæt-lav
25-35 %
Delområde VI
25.100 m²
Etage/Åben-lav/Tæt-lav
25-50 %

Delområde V
38.300 m²
Etage/Åben-lav/Tæt-lav
25-50 %
Delområde IV
15.400 m²
Etage/Åben-lav/Tæt-lav
25-50 %
Delområde III
Offentlige formål
10.000 m2

Afgræsningsareal

Delområde VIII
23.400 m²
Åben-lav
25 %

Delområde I
47.600 m²
Etage/Åben-lav/Tæt-lav
25-50 %

Delområde II
51.500 m²
Etage/Åben-lav/Tæt-lav
25-50 %

Delområde IX
17.900 m²
Åben-lav
25 %

l
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Bebyggelsen

Alle boliger i Eriksborg har:
— Andel i fællesskabet
— Gode overgange mellem privat og offentlig
— Egne ude-opholdsarealer

Boligerne i Eriksborg får små private haver,
men adgang til de store fælle(d)skaber.
Foto: Romerhusene, Helsingør.
Jørgen Jespersen, CC BY-SA 2.5

Landskabsrelation og naturnærhedsprincip — boligerne i Eriksborg
ligger i det grønne og blå landskab.
Foto: Sandbakken, Aarhus. C.F. Møller Architects.

I den mangfoldige boligby Eriksborg er fælle(d)skab og “væredygtighed” bærende principper.
Ukendt kilde.

Boligtyper i Eriksborg

Tætheder, højde og drøjde

Principper for bebyggelserne

Boligbebyggelserne i Eriksborg skal være varierede og

I Eriksborg er alle boligbebyggelser som udgangspunkt

Eriksborg er et unikt område, hvor der i fremtiden vil

Boligtypologierne i strukturplanen vil overordnet be-

give plads til mangfoldighed. For selve boligerne opstil-

i maks. 3 etager. Mod Eriksborgvej, Eriksborg Allé, Ne-

kunne tilbydes attraktive boliger i og omkring naturen.

stræbe sig på at frigive så meget natur som muligt og

les der derfor tre fælles retningslinjer, som skal sikre et

belgårdsvej og Gødvad Kirkevej kan der dog arbejdes

I Eriksborg vil der være mulighed for stor typologisk-

skabe bedst mulige forhold for læ og lys. For at omfavne

grundlæggende kvalitetskrav til alle boliger i Eriksborg:

med 4 etager, hvis det gøres med særlig omtanke for

og arkitektonisk diversitet uden, at helhedsindtrykket

alle behov og ønsker til boligen kan boligbebyggelserne

fællesskab og arkitektonisk variation, og den samlede

sættes over styr.

endvidere variere i størrelse, tæthed, graden af privat

— Alle boliger i Eriksborg skal have en andel i det fælles, fordi fælles ejerskab giver fællesskab.

og offentlig plads, placering i det grønne, adgang for bi-

tæthed for området ikke øges. Dermed muliggøres lidt
højere byggeri for at friholde yderligere areal til det fæl-

Boligtypologierne foreslås udformet og placeret efter

ler og bløde trafikanter og ejerforhold. Med forskellige

les rekreative areal.

en række parametre, der sikrer størst muligt fritlagt

boliger skabes der rum til en bred målgruppe fra den ak-

fællesareal, boliger af høj kvalitet og med en stor vari-

tive børnefamilie til pensionistparret.

— Overgangen mellem det private hjem og det offentlige rum har kvalitet, enten i form af egen indgang

Der sigtes også efter, at der indenfor det enkelte del-

ation i bebyggelsen. Bebyggelserne vil blive opført i re-

eller i form af en semi-privat overgangszone ifm.

område kan etableres stor variation i bebyggelsen, og

spekt for og i samspil med naturen, og hver bebyggelse

Strukturplanen giver samtidig frihed til i en senere plan-

indgangspartiet.

at der kan sammenstykkes boliger af flere forskellige

får sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker

proces at kombinere de beskrevne bolig- og bebyggel-

kategorier. Derfor arbejdes der med et relativt snævert

og behov hos en bredere brugergruppe. Her vil der være

sestyper, og mere konkret at præcisere udformning

spænd på bebyggelsesprocenten for at tilskynde udvik-

rum til både at nyde privatheden og være sammen med

og placering af bebyggelserne under hensynstagen til

lerne til at blande typologier.

andre. Boligbebyggelsernes forskellige typologier giver

strukturplanens samlede intentioner.

— Der etableres private ude-opholdsarealer i form af
en altan, en lille terrasse el. lign. Det er ikke nødvendigvis meget, men nok til at man kan gå udenfor og
være for sig selv.

karakter til området og sikrer diversitet.
I Eriksborg ønsker vi en blandet by med en mangfoldig

På modstående side vises en række bebyggelseprincip-

beboersammensætning. Derfor bør der også være stor

per, der kan bringes i spil i den videre proces for at sikre

variation i boliger og boligstørrelser. Gerne fra helt ned

netop disse intentioner.

til 40 m² og helt op til 200 m².
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1. Landskabsrelation

2. Naturnærhedsprincippet

3. Fælle(d)skab og væredygtighed

4. Entydige enheder

Det overordnede bebyggelsesprincip er at bygge lavt

Bebyggelse orienteres efter sammenhæng med de om-

Den enkelte bebyggelse understøtter nye lokale

De enkelte bebyggelser skaber stærke identiteter,

givende landskaber. Ved at sammentænke bosætning

fællesskaber. Samtidig skabes et rart sted at være - en

kvartersdannelser og “her bor jeg”-kvaliteter. Kvarte-

og landskabet sikres adgang til naturen for alle.

væredygtig bydel - ved brug af grønne opholdsrum,

rerne bindes sammen af det grønne netværk, gå- og

alle boliger optimal udsigt, og der skabes diversitet i

De fælles grønne områder i bebyggelsen udlægges som

fælles funktioner, trygge gademiljøer og fokus på bløde

løberuter og supercykelstien.

boligtyper inden for den enkelte bebyggelse.

en del af det grønne naturnetværk.

trafikanter.

5. Bæredygtig byudvikling

6. Udvikling over tid

8. Små haver — store fælle(d)skaber

Den samlede bebyggelse nytænker de tradionelle

Byudviklingen skal understøtte fleksible rammer for

7. Blandede boliger
— blandet beboersammensætning

forstadskvaliteter som en grønnere, bæredygtig og

fællesskaber, tilpasningsdygtig arkitektur, diversitet

Der vil være stor variation i bebyggelserne, både

meget til det fælles som muligt. De private haver skal

klimavenlig by. Byudviklingen er baseret på, at der byg-

og foranderlighed som et fundament for det gode liv i

internt og indbyrdes. Forskellige typologier og ejerfor-

være tilstede, men begrænses til fordel for større fæl-

ges lidt tættere i den enkelte bebyggelse mod, at der

fremtidens forstad.

hold skal favne alle behov og ønsker til boligen — fra

lesarealer. I Eriksborg vil der ikke være store parcelhus-

børnefamilien til det aktive pensionistpar.

grunde, men tætte naborelationer.

og åbent mod landskabet og tættere og mere bymæssigt højt på terrænet. Ved at bygge med terrænet sikres

afgives areal til naturnetværket.

Bebyggelsestypologierne bestræber sig på at frigive så
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Fælle(d)skaber og væredygtighed

“Almenr gentænker landsbyen og
nytænker, hvordan vi skaber boligfællesskaber (...) Det gør vi ved at
bygge en medlemsejet og medlemstyret kooperativ platform, der organiserer, finansierer og understøtter nye fællesskaber.”

Reference: Almenr Boligfællesskab. Her understøttes fællesskabet af nytænkte finansieringsformer.
Foto: Jystrup Savværk, Jystrup. Leif Tuxen.

“Plushusene-konceptet er baseret
på de bedste komponenter fra de
traditionelle bofællesskaber i kombination med nutidens behov for at
have sit eget private rum, og med
frihed til at leve som man ønsker
med individuelle præferencer.”

Fællesskab og identitet i fem skalaer
De nære fællesskaber er et centralt omdrejningspunkt

I 70'ernes og 80'ernes eksperimenterende fællesskabs-

i Eriksborg.

former viste det sig måske, at man pålagde snærende
bånd, der i sidste ende endte med boformens tilbagetog

Fællesskaber er forpligtende og en vis grad af kollektiv

igennem 90'erne og 00'erne. Kollektivformen er dog

forpligtelse og engagement er derfor en forudsætning

igen eftertragtet, og faktisk har der historisk aldrig væ-

for dannelse af fællesskaber. Dette gælder også i for-

ret så mange kollektivformer i bred forstand, som der er

hold til de bebyggelser, der etableres i Eriksborg.

nu. Vi ønsker igen at indgå i fællesskaber på mange forskellige plan, men i en anden form. Fælleskabet er i dag

Der er tale om en balancegang mellem at tilskynde en-

noget vi aktivt vælger til, uden at påtvinges deleøkono-

gagementet i det fælles og samtidig undgå tvungne og

mi og fælleseje i større grad. Strukturplanen adresserer

snærende forpligtelser.

dannelsen af fællesskaber og identiteter i fem skalaer.

Reference: Plushusene. Her er der plads til både fællesskab og privatliv i en nytænkning af
det traditionelle bofællesskab.
Ill.: Plushusene, Hedehusene. SLA Arkitekter.
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1. I boligen
Husstandsfællesskab

2. I bebyggelsen
Naboskab og ejerfællesskab

3. I Eriksborg
Børn, fritid og landskab

4. I hele Silkeborg
Kultur, handel og outdoor

5. I netværksbyen
Outdoor Hovedstad

Husstandens fællesskab har sit omdrej-

Fællesskabet i de enkelte bebyggelser be-

Bydelens fællesskab baserer sig på de ting,

Fællesskaber og identitet dannes også

Eriksborg bidrager væsentligt til fortællin-

ningspunkt i den private bolig og det til-

ror på naboskab og ejerfællesskab. Der skal

folk er fælles om i hele Eriksborg. Det drejer

samlet omkring Silkeborg. Særligt omkring

gen om Danmarks Outdoor Hovedstad og

knyttede ude-opholdsareal. Det er derfor

være plads til fælles funktioner i bebyggel-

sig om de ting, der er fælles interesse i. Det

kulturlivet, handelslivet og outdoor, som

er med til at sætte rammen om et identi-

vigtigt, at der til enhver bolig tilknyttes et

serne så som fælles vaskeri, delebilsord-

er i Eriksborg først og fremmest fællesska-

Eriksborg i fremtiden vil være en væsentlig

tetsfællesskab på regionalt niveau. Denne

privat areal udendøre. Udbuddet af bolig-

ninger, produktionsfællesskaber o.l. På de

ber baseret på fritidslivet og fællesskaber

del af.

fælles identitet understøttes af byens fysik

former skal derfor adresseres i den vide-

følgende sider vises der eksempler på, hvor-

dannet omkring børn i skole og institutio-

re planlægning af de enkelte delområder i

dan de enkelte bebyggelser understøtter

ner. Dette adresseres ligeledes på de føl-

strukturplanen.

fællesskabsdannelsen i denne skala.

gende sider.

og relation til den grønne og blå struktur.
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Fællesskaber i bebyggelsen

Skalerede fællesskaber

I forhold til dannelse af fællesskaber er det vigtigt, hvor-

Ny bebyggelse i Eriksborg holdes som udgangspunkt i

skal sikres, at folk kan se hinanden og kan tale sammen.

Der skal også etableres fællesskaber i forskellige skala-

dan bebyggelsesstrukturerne er organiserede. Struktur-

maks. 3 etager. Det vil dog være muligt at arbejde med

Det tilfældige møde styrkes også ved gode fælles ad-

er inden for de enkelte bebyggelser. Det betyder, at der

planen opsætter derfor en række eksempler på, hvordan

4 etager på udvalgte steder, hvis det sker med arkitek-

gangsforhold. Samtidig hermed er det ønskeligt, at alle

inden for den enkelte bebyggelse skal etableres mindre

disse kan organiseres og understøtte fællesskaber.

tonisk omtanke og øje for fællesskabet og uden, at den

mødes af en semi-privat zone, når man træder ud af sin

enklaver, der tilsammen danner ramme om den samlede

samlede bebyggelsesprocent for delområdet øges. Dette

hoveddør. Man skal kunne hilse på naboen også uden, at

bebyggelse. Det kan helt enkelt sikres ved, at bebyggel-

Bebyggelsen er den vigtigste ramme om det nære fæl-

sikrer, at bygningerne ikke står over trækronerne, og at

mødet er påtvunget.

sens enkeltdele danner ramme om en grønning eller en

lesskab i Eriksborg. Derfor skal det tilstræbes, at så store

der skabes gode rammer for det uformelle møde mellem

arealer og så mange funktioner som muligt tildeles det

naboer og derved styrkede fællesskaber.

fælles i bebyggelsen. Det anbefales derfor, at der i den videre planlægning sættes et relativt højt krav til andelen

Ved at holde alle bebyggelserne i maks. 3 etager er der

af fælles ude-opholdsarealer og samtidigt et tilsvarende

mulighed for visuel kontakt mellem folk på terræn og

lavt til de private arealer.

folk, der står på altaner og terrasser oppe i højden. Det
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fælles adgangsvej, der også kan bruges rekreativt.

Bebyggelseseksempler

Reference: Dianas Have, Hasseris, Tegnestuen Vandkunsten
Her spiller landskabet en vigtig rolle i boligbebyggelsen.
Foto: Dot Severine Nielsen

Reference: Regen Villages, Almere, Holland, EFFEKT Arkitekter
Her kombineres økologi og fællesskab i en moderne landsbyklynge.
Ill.: EFFEKT Arkitekter.

1. Landsbyklynger

2. Sammensatte rækkehuse

Ejerskab medfører tilhørsforhold og forpligtelse. Privat

Til reference er her vist et eksempel fra Holland på pri-

Fælles uderum og dermed grundlaget for fællesskab

Fællesfaciliteter for den samlede bebyggelse ligger for

ejerskab kan give en høj grad af hjemlighedsfølelse og

vat ejerskab af en sokkelgrund og et fælles ejerskab

kan også etableres omkring særlige landskabelige træk.

enden af rækkerne og danner en fælles rygrad og et

eget ansvar. På samme måde kan fællesskaber ramme-

af de nære udearealer. Regen Villages er et moderne

I eksemplet her fra Dianas Have ligger de 2-3-etagers

samlingspunkt for bebyggelsens beboere. Samme or-

sættes omkring fysiske klyngedannelser med forskellige

landsbyfællesskab.

rækkehuse ned over et skrånende landskab, hvorved

ganiserende princip kan etableres i andre landskabeli-

grader af delt ejerskab. Fælles ejerskab giver fælles for-

der dannes fælles grønne udearealer af høj kvalitet mel-

ge sammenhænge og konstallationer af sammensatte

pligtigelse og er derfor også en ramme om et forpligti-

lem boligerne.

rækkehuse.

gende fællesskab.
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Reference: Langgården, Årslev Fælled, Aarhus, SLETH Arkitekter
Her indrammer bebyggelsen landskab og fællesskab.
Ill.: SLETH

3. Naturbofællesskaber

Reference: Fredensborghusene, Hillerød, Jørn Utzon
Her skaber bebyggelsen rum for fællesskaber i tre skalaer.
Foto: Ole Storjohann

4. Kædehusbebyggelser

Bofællesskabet er en velafprøvet klassiker, der både i

Samlede bebyggelser kan også sagtens indeholde vidt

Kædehuse har samme iboende potentiale som ræk-

Gårdhavehusene, som kæden er sat sammen af, har et

forhold til pris og bo-kvalitet er eftertragtet. Bebyggel-

forskellige boliger og dermed sikre mangfoldighed i

kehuset og kan tilmed i sin konstellation tilpasses

helt privat og afgrænset gårdrum, der gør, at bebyggel-

sen kan tilbyde private haver såvel som større fælles

naboskaber — også for bebyggelser med klare fysiske

topografi og landskabstræk, og derved forstærke land-

sen har hele tre skalaer af fællesskaber udenfor: Et fæl-

funktioner og udearealer. Samtidig har bofællesskabet

udtryk.

skabets kvaliteter. Fredensborghusene i Nordsjælland

les dalstrøg, semi-private grønne plæner i lommerne og

danner rammen om et større dalstrøg med golfbane

de helt private gårdrum.

den iboende kvalitet, at den kan rammesætte det fælles
uderum og danne kant mellem byen og landskabet med

Langgården er et bofællesskab, der som længehusbe-

samtidig med, at de indrammer semi-private lommer i

forbindelse til endnu større naturarealer.

byggelse indrammer landskab og fællesskab.

bebyggelsen.

Fredensborghusene er gårdhavehuse på kanten af et
fælles grønt dalstrøg.
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Seto-no-mori houses, Tsuneishi, Japan, Sou Fujimoto
Her er bebyggelsen organiseret med fælles adgangsarealer og rum
for det tilfældige møde.
Foto: Iwan Baan

Reference: Studielandsbyen, Aarhus, Lenschow og Pihlmann
Her sikrer bebyggelsen nærhed og rammesætter fællesskab.
Foto: Lenchow og Pihlmann

5. Længehuse

6. Punkthuse / dobbelthuse / villaer

Sammensatte bebyggelser baseret på længehuset kan

Eksemplet her viser en række gårdrum og gaderum, der

Punkthuse kan være en udfordring ift. rumligt at define-

I eksemplet her fra Japan ligger 2-etagers punkthuse

ligeledes sikre etablering af fællesskaber på flere ni-

sikrer nærhed og rammesætter fællesskab samtidig

re udearealer, men graduering af fællesskaber kan ske

løst fordelt ned af et skrånende terræn, der danner ram-

veauer. De enkelte gårde danner tilsammen rammen

med, at det ligger på kanten af et skovbryn med lys, luft

gennem differentiering af udearealer og deres funktion

men om et fælles og særegent samlet udeareal. Samti-

om det nære fællesskab samtidig med, at bebyggelsen i

og udfoldelsesmuligheder.

og brug — også i højden.

digt er punkthusene organiseret, så de gruppevis deler
fælles adgangsarealer. Små pladsdannelser, hvor det til-

sin helhed giver mulighed for at rammesætte det større
fællesskab.

Studielandsbyen er længehuse. Små grupper af boligen-

fældige møde mellem naboer kan foregå.

heder med gårdrum i kanten af skoven.
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Infrastrukturplanen
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Resen

Resen

Trafiktal (ÅDT) for udvalgte veje i etape 1.

Forslag til kollektiv trafikbetjening af etape 1.

Resen

Angivelse af veje med behov for støjafskærmning ved etape 1.

Infrastruktur
Der planlægges for etablering af en forlægning af rute

Det er et overordnet mål at undgå, at de eksisterende

Erhvervsområdet tilsluttes til Høje Kejlstrupvejs for-

Vejene i området er indtænkt i et vejhierarki med føl-

46 — Høje Kejlstrupvejs forlængelse, der bl.a. har sin be-

trafikveje skal afvikle lokal trafik i Eriksborg. Derfor er

længelse, og anlæg af denne vej er derfor en forudsæt-

gende vejklasser:

rettigelse i form af byudviklingen i Eriksborg.

Eriksborg Allé forlænget som en intern fordelingsvej,

ning for etablering af erhvervsområdet.
▪▪

Trafikveje

Mod etape 2 foreslås anlagt en sekundær trafikvej fra

▪▪

Sekundære trafikveje

Nebelgårdsvej. Den endelige placering af denne vej er

▪▪

Fordelingsveje

ikke fastlagt, men det foreslås, at vejen etableres ca.

▪▪

Sekundære fordelingsveje

1 km inde ad Nebelgårdsvej, så den vil forløbe øst for

▪▪

Stamveje

der forbinder boligområderne samt skaber forbindelse
I udbygningsplanen for Eriksborg indgår forlægning og

til bydelscentret.

forlængelse af Eriksborgvej, så rute 46 får direkte forbindelse til motorvejen via Høje Kejlstrupvej.

Bakkeborg vil blive vejbetjent fra Eriksborg Allé.

Vejstrukturen i etape 1 er bygget op omkring den ek-

Resen betjenes ad Gødvad Kirkevej, der forløber gen-

sisterende vej Nebelgårdsvej samt en forlængelse af

nem dette delområde. Gødvad Kirkevej fører mod by-

Eriksborg Allé mod nord. Derudover etableres stamveje

delscentret mod nord og Silkeborg mod syd.

ind i områderne, hvor der kan tilsluttes boligveje.
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Sekundær trafikvej
I etape 1 vil den vestlige del af Nebelgårdsvej (ca. 1 km)
blive opgraderet til sekundær trafikvej. Her forventes
en ÅDT på ca. 5.000 biler/døgn. Hastighedsbegrænsning vil være 50 km/t. Vejudlæg for sekundære trafikveje vil være ca. 20 m, hvoraf de 7 m er kørebane samt 2,5
m fællessti langs begge sider af vejen.
Der kan arbejdes landskabeligt med støjdæmpning

Rabat
1m

Fællessti
2,5 m

og/eller tilbagetrukket bebyggelse for at imødegå

Grøft
2m

Rabat
1m

Kørebane
7m

Rabat
1m

Grøft
2m

Rabat
0,5 m

Fællessti
2,5 m

Rabat
1m

Rabat
0,5 m

støjudfordringer i Nebegårdsvejs første del. Der kan
alternativt i den videre planlægning tages højde for,
at bebyggelse tættere på end de beregnede 36 m fra

21 m

vejmidte skal disponeres, så opholdsrum vendes væk
fra vejen, og at udendørs opholdsarealer skærmes af

Vejbyggelinje
36 m

bebyggelse.

Fordelingsveje
Vejen gennem boligområdet syd for Nebelgårdsvej samt
gennem bydelscenteret klassificeres som fordelingsvej.
Her forventes en ÅDT på 2.000 – 2.500 biler/døgn. Hastighedsbegrænsningen vil være på 50 km/t. Det bør
overvejes, om hastigheden skal sænkes til 40 km/t, da
der er tale om tæt bebyggede områder.

Rabat
1m

Fællessti
2,5 m

Grøft
4m
Rabat
0,5 m

Kørebane
6m

Fællessti
2,5 m

Rabat
1m

Rabat
0,5 m

Vejudlæg for fordelingsvejen vil være ca. 18 m, hvoraf
de 6 m er kørebane samt 2,5 m fællessti langs begge sider af vejen.

18 m

Vejbyggelinje
20 m

1:100
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Eriksborg Allé (fordelingsvej)
Eriksborg Allé mod nord vil ligeledes blive klassificeret
som en fordelingsvej. Her forventes en ÅDT på 2.000 –
2.500 biler/døgn. Hastighedsbegrænsningen vil være på
50 km/t. Det bør overvejes, om hastigheden skal sænkes
til 40 km/t, da der er tale om tæt bebyggede områder,
særligt ved krydsning af Hundredemeterskoven, hvor
der færdes bløde trafikanter. Vejudlæg for fordelingsvejen vil være ca. 18 m, hvoraf de 6 m er kørebane samt

Rabat
1m

Fællessti
2,5 m

2,5 m fællessti langs begge sider af vejen.

Grøft
4m
Rabat
0,5 m

Kørebane
6m

Fællessti
2,5 m

Rabat
1m

Rabat
0,5 m

Der tilplantes langs begge sider af vejen med slanke
vejtræer placeret 2 - 2,5 m fra kørebane og fællessti

18 m

med intern afstand af 15 - 20 m.
Vejbyggelinje
20 m

Sekundære fordelingsveje
Den østlige del af Nebelgårdsvej samt Gødvad Kirkevej
vil blive opgraderet til sekundære fordelingsveje. Der
arbejdes her med cykelvenlige veje. Her forventes en
ÅDT på 1.000 – 1.500 biler/døgn. Hastighedsbegrænsningen vil være på 60 km/t, mens hastigheden skal sænkes til 40 km/t gennem Resen.
Vejudlæg vil være ca. 8 m. Heraf kørebane på 3,5 m samt

Rabat
1m

en bred punkteret kantbane langs begge sider med 1,25

Kantbane
1,25 m

Kørebane
3,5 m

Kantbane
1,25 m

Rabat
1m

Grøft

m cyklist og vigeareal. Bilister kører derfor midt på vejen, men trækker ud i vigearealet, når de skal passere
hinanden. Cyklister benytter vigearealet som “cykelba-

8m

ne”. Gennem Resen foreslås etableret 1,5 m fortov langs
begge sider af vejen.

Vejbyggelinje
20 m

1:100
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Stamvej
Stamvejene er de veje, der fører ind i boligområderne og
nogle steder helt ud til de enkelte boliger. Her kan der
være indkørsler direkte til de enkelte matrikler. Stamvejene forventes udlagt med ca. 5,5 m kørebane samt
fortov langs den ene vejside. Der forventes ikke åbne
grøfter langs boligvejene.
Rabat
1m

Fortov
1,5 m

Kørebane
5,5 m

Rabat
1m

9m

Vejbyggelinje
20 m

Supercykelsti
Den bærende akse i stistrukturen er supercykelstien,
Grauballeruten, der forløber fra nord mod syd. Supercykelstien er en transportkorridor, der forbinder Eriksborg med Silkeborg. Supercykelstien udlægges som en
fællessti med en bredde på 3,5 m.
Der er stiunderføring under Nebelgårdsvej
Grøft
3,5 m

Supercykelsti
3,5 m
Rabat
0,5 m

11,5 m
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Grøft
3,5 m
Rabat
0,5 m

1:100

Bydelscenter

Djævlemosen

Gødvad Enge

Resen

Gødvadalen
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Øst for Gødvad Enge ligger Resen, koncentreret omkring Gødvad Kirkevej, der i fremtiden bliver sekundær fordelingsvej og adgangsvej for boligområderne her.

Gødvad Kirkevej
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Landskabsstrategi

En sammenhængende grøn struktur

Terrænbearbejdningsprincip

Det nye byudviklingsområde indpasses mellem to over-

“Grønne syninger”, der så at sige syr de grønne områder

Landskabsstrategien lægger op til en differenciering i,

mere støjende og vilde outdooraktiviteter, der tænkes

ordnede landskabstræk. På den ene side Gudenådalen

sammen til en samlet struktur. Disse grønne forbindel-

hvordan og hvor jorden og terrænet kan bearbejdes.

indarbejdet omkring Eriksborg Erhvervspark.

med Trækstien og de skovklædte skråninger på begge

ser vil samtidig kunne fungere som både en økologisk, en

sider af dalen. På den anden side det nye skovudviklings-

rekreativ og trafikal forbindelse for de bløde trafikanter.

Langs veje og tekniske anlæg kan terrænet bearbejdes

Omvendt må der ikke terrænbearbedes i og omkring de

område Ny Nørreskov mod nord og vest. Etablering af

Skolebørn på vej til og fra skole, grønne pendlerruter til

med landskabelig tilpasning for øje. Støjdæmpning fra

sårbare og beskyttede naturområder, der også udgør

disse grønne strukturer er af stor vigtighed. Som grøn og

og fra arbejde og rekreative ruter til weekendture.

veje kan ske ved etablering af støjvolde i det omfang,

en stor andel af den samlede stuktur. Dette skal sikre,

disse indpasses naturligt. Det vil blandt andet sige, at

at de unikke landskabstræk og naturtyper bevares og
understøttes.

rekreativ byggemodning vil de sørge for, at nye byområder har iboende kvaliteter fra første færd. For at sikre de

Disse nye grønne arealer udgør sammen med de i for-

støjvolde skal have en varieret profil i længderetningen,

grønne kvaliteter i en overordnet og sammenhængende

vejen udpegede og planlægningsmæssigt sikrede natur-

og at skrånende terræn ikke må være stejlere end anlæg

grøn og blå struktur er der i projektet indarbejdet for-

områder, den grønne og blå struktur i Eriksborg.

1:3. Endvidere skal det tilstræbes at tilplante disse med

Det betyder samlet set, at der ikke ønskes (større) ter-

naturlig indpasning for øje.

rænregulering ifm. boligområderne.

skellige typer af nye grønne arealer, der foreslås etableret sideløbende med den omkringliggende byvækst:

Den grønne og blå struktur rummer endvidere et omfattende stinetværk. Adgang til strukturen sker dels via

Terrænbearbejdning for etablering af regnvandsbassi-

“Grønne Kanter” er de arealer i kanten af byvækstområ-

disse stiforbindelser, der forbinder alle byudviklingom-

ner er en nødvendighed, men dette skal foretages med

det, der skal sikre en optimal overgang mellem by og natur.

råderne til det overordnede stinetværk i strukturen.

landskabelig indpasning for øje. Ligeledes kan Hundre-

“Grønne Lapper” er de centralt beliggende større, grø-

Derudover ligger de rekreative faciliteter som porte til

demeterskoven, grundet sin beskaffenhed som en ny del

ne arealer, der skal sikre, at alle nye beboere i Silkeborg

landskabet. Den naturnære byvækst sikrer, at alle har

af den grønne og blå struktur, bearbejdes landskabeligt.

fortsat ikke har mere end 500 m til det grønne.

adgang til naturen inden for overkommelig afstand til

Dette være sig i form af etablering af udsigtspunkter

fods eller på cykel.

ved boligområderne eller landskabsbearbejdning for de
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Rekreative programmer

Christianshøj Shelterplads, Aalborg.
Foto: Shelterforeningen.

Egå Engsø.
Foto: Per Nissen Grøn.

Yoga under åben himmel.
Foto: Jakob Stigsen Andersen.

Naturlegepaldsen Bangsbo, Frederikshavn.
Foto: Turisthus Nord.

Rekreativt udeliv og outdoor
Eriksborg skal være gennemsyret af outdoor med

Derfor skal rekreative programmer placeres på kanten

gåture for de små såvel som de ældre. De rekreative

teret. De bredt appellerende tilbud placeres centralt,

respekt for naturen. Her skal være mulighed for ak-

mellem naturen og boligområderne og derved fungere

programmer og brobygningen ud i naturen skal dispo-

mens de mere specialiserede tilbud placeres i yderkan-

tiviteter i de rekreative landskabsrum nær boligområ-

som portaler, der giver mulighed for at tilgå faciliteter,

neres, så der samtidigt sikres beskyttelse af den helt

terne og tættere på det åbne landskab.

derne, hvor aktiviteten bliver mere naturpræget, når

som fordrer ophold i naturen. Dette kan eksempelvis

sårbare natur i Eriksborg.

man nærmer sig den store natur ved Gudenåen og i Ny

være shelters, bouldering, klatring og meget, meget an-

Nørreskov.

det. De rekreative programmer skal være fælles sam-

Samtidig hermed er det vigtigt at udvikle engagerende

ligspunkter, som leder videre ud i naturen. Gradvist skal

faciliteter til aktivt udeliv, hvor brugergrupper kan mø-

Den grønne og blå struktur skal flette sig ind i boligom-

tilbuddende blive mere specialiserede med et gradvist

des på tværs og inspirere hinanden til at bruge naturen

råderne. Den skal sikre attraktive udsigter for boligom-

lavere komfortniveau i takt med, at naturens vildskab

aktivt og dyrke det sociale.

råder, let adgang til bevægelse og idræt og derved være

tager til, og der bliver længere mellem brugerne.

De fire styrende principper er angivet på modstående

I Eriksborg ønsker vi, at de rekreative faciliteter er

sundhedsfremmende for de lokale. Den grønne og blå
struktur skal lede borgerne videre ud i naturen og kun-

Institutioner placeres på kanten af den tilgængelige

ramme om fællesskaberne i den nye bydel. Kultur-, fri-

ne benyttes rekreativt.

natur, så naturen netop kan få en væsentlig rolle i bor-

tids- og aktivitetstilbud skal ligge fordelt i hele bydelen

gernes hverdag, både i undervisningen af børn og ved

og ikke udelukkende koncentreret omkring bydelscen-
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side.

Fire rekreative principper

1. Aktivitet og ophold for alle

2. Forskellige komfortniveauer

3. Introducerende faciliteter

For at de rekreative faciliteter kan blive fællesskabs-

De forskellige faciliteter skal som en bevidst strategi

De rekreative faciliteter skal kunne formidle det land-

dannende, er det altafgørende, at de enten appellerer

kunne indeholde forskellige komfortniveauer.

skab, de relaterer sig til, både som naturtype og som re-

De rekreative faciliteter skal være i stand til at kombi-

kreativ facilitet, så landskabet bliver indtageligt. Dette

nere flere brugsformer og derved flere brugergrupper

bredt eller krydser funktioner med andre faciliteter,

4. Kombinérer idræt, friluftsliv &
læring

så tilfældige og planlagte møder mellem forskellige

Således vil der være mulighed for at opleve outdoor Sil-

gælder både for de lokale dagligdagsbrugere og for be-

samtidigt. Ved ikke at gøre dem for specifikke og holde

brugergrupper opstår. På den måde bliver aktivitet og

keborg både mageligt såvel som udfordrende. Derved

søgende, der ønsker at blive introduceret for området

en åbenhed for brug bliver programmet for de enkelte

ophold for alle til et inkluderende fællesskab i den nye

styrkes den brede appel i landskabet og dermed også

og dets outdoor-muligheder.

faciliteter også steder for fællesskabsdannelse i bred

bydel. Faciliteterne skal være et udgangspunkt for ak-

det inkluderende fællesskab.

forstand.

tivitet og et opholdssted for hele familien — og deres

De rekreative faciliteter bliver på den måde et udgangs-

nabo.

punkt for en oplevelse i landskabet. En mulighed for at

Idrætslivet, friluftslivet og lærringsfaciliteter kommer

drage ud og hjem igen.

til at påvirke hinanden og derved understøtte fællesskabsdannelsen på tværs af brugergrupperne.
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Håndtering af regnvand

kan vi også vise et
billede af en mere
rekreativ regnvandshåndtering,
som skaber aktivitet

Et eksempel på naturnær regnvandshåndtering.
Foto: Klimatilpasning.dk

Et eksempel på kobling af regnvandshåndtering og aktivt uderum — Sønæs, Viborg - Møller & Grønborg Arkitekter
Foto: Carsten Ingemann

Vandhåndteringsprincipper
I Eriksborg skal der bygges på toppen af morænebak-

ne landskabelig karakter og kvalitet. I forbindelse med

en naturlig indpasning af disse. Dette gælder både ift.

At samle vandhåndteringen i disse dalstrøg giver også

ken. Skråninger og skrænter beplantes, og vandet skal

vandhåndteringsplanen er der udarbejdet forudsæt-

terrænhældninger på tørvolumenet og indpasningen om-

flere praktiske fordele:

i videst muligt omfang løbe og håndteres i dalstrøgene.

ningsmateriale og et mulighedskatalog for synliggørelse

kring eksisterende, naturlige vådområder. At samle vandet

af vandets veje. Der opfordres til, at denne konsulteres

giver flere landskabelige fordele:

▪▪

Mindre antal våde rensevolumener, og dermed
mindre arealinddragelse

I Eriksborg skal vandet have landskabelig, æstetisk,

i den videre planlægning af Eriksborg (se også følgende

biologisk og rekreativ værdi. Samtidig skal placering

sider). Den grønne og blå struktur placeres i lavninger i

af vand i dalstrøgene fungere som praktisk løsning på

terrænet og skal håndtere vand fra de omkringliggende

håndtering af regnvandet.

udstykninger samlet i det omfang, det er muligt. På mod-

▪▪

Mere skånsom jordbearbejdning

▪▪

Bedre økonomi - stordriftsfordele

stående side ses, hvor og hvordan regnvandet samles

▪▪

Beplantning på skråninger kan afhjælpe vandtil-

▪▪

Friere disponering af byudviklingsområderne

▪▪

Udtagning af marginaljorder og naturgenopret-

▪▪

Færre driftspunkter ved at samle
vandhåndteringen

ning af tidligere vådområder

førsel opstrøms

I Eriksborg skal vandet være med til at forstærke land-

i Eriksborg for hele vandoplandet til Nebel Bæk. Det er

skabstrækkene. Vandet skal løbe der, hvor det naturligt

vigtigt i den fremtidige projektering, at arealer til regn-

▪▪

Større og mere naturnære landskabsbilleder

En naturnær bearbejdning af regnvandshåndtering i

samles, og vandet skal i videst muligt omfang være syn-

vandshåndtering bliver indarbejdet i det omkringlig-

▪▪

En forståelsesmæssig og æstetisk naturlighed i

den grønne og blå struktur skal sikre praktiske fordele

ligt på overfladen der, hvor det ikke kan nedsive. Vandets

gende landskab på så naturnær måde som muligt. Der

vandets veje.

i drift og etablering og samtidig højne den oplevelses-

veje skal søges synliggjort i forbindelse med udbygningen

er derfor i udpegning og arealreservation for forsinkel-

af Eriksborg. Regnvandets forløb skal give boligområder-

sesbassinerne udlagt et relativt stort areal for at sikre
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mæssige og naturmæssige kvalitet i hele Eriksborg.

Der er synergi og innovation i at
samtænke landskabsstrategi og
vandhåndtering. Den fælles vandhåndteringsstrategi sikrer synligt
vand i den lavtliggende grønne og
blå struktur. Den giver kvalitet til
det større landskabstræk, gør det
rekreativt og gør det forståeligt.
Vandet strømmer ned af morænebakken og skaber 'vådagtige' landkaber i dalstrøg og lavninger.

Margrethelyst
Etape 2

Dalsgaarde
Etape 3

Nebel
Etape 2
Djævlemosen

Eriksborg Erhvervspark
Etape 1
Eriksborg
Etape 1

Hundredemeterskoven
Bakkeborg
Etape 1

Resen
Etape 1

Gødvaddalen

Plan, der viser indplacering af arealer for
fælles regnvandshåndtering samt eksisterende strømningsveje.
Skala 1:12.000
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Målsætninger og visioner
for regnvandshåndteringen

Landskabsbaseret afvanding

1. Transport

3. Nedsivning

Byrådet har i udviklingsplanen for Eriksborg besluttet

Landskabsbaseret afvanding tager sit udgangspunkt i

Ift. transport er der primært arbejdet med inddeling i

Ift. nedsivning er der foretaget feltundersøgelser med

at håndtere regnvandet på overfladen i videst muligt

de eksisterende landskabsformationer med de naturli-

eksisterende topografiske oplande og strømningsve-

geofysik og tilhørende boringer med borebeskrivelser,

omfang. Det er ønsket, at Eriksborg også på regnvands-

ge strømningsveje for transport af overfladevand i ter-

je. Derudover er der i forbindelse med identificering af

grundvandspejlinger og sigtekornsanalyser. Dette ar-

håndtering kan være et 1:1 laboratorium, hvor flere for-

rænet til de naturlige lavninger i landskabet, hvor vand

arealudlæg til regnvandsbassiner og afledning til recipi-

bejde udmønter sig i et potentialekort for nedsivning.

skellige regnvandsløsninger anvendes på en måde, så

kan tilbageholdes. Det er dermed landskabets morfolo-

enter arbejdet med hvilke oplande, der kan samles na-

Det skal i de kommende faser afklares, hvorledes dette

det giver rekreativ værdi i by- og landskabsrummene og

gi, der er udgangspunktet for landskabsbaseret afvan-

turligt via eksisterende strømningsveje samt, hvor der

potentiale kan og skal realiseres for Eriksborg i relation

skaber identitet i området.

ding, som kan udbygges med nedenstående virkemidler.

skal laves tiltag i form af ledningsanlæg for at koble op-

til den øvrige planlægning af området.

Tre forhold, der er essentielle at forholde sig til ved valg

lande til bassinerne.

I Eriksborg er der et stort fokus på fællesskaber. Det er
dermed også hensigten, at regnvandsløsningerne kan
blive et middel til at understøtte nye fællesskaber, fx via
fælles samarbejde om drift.

Dertil kommer sekundære forhold så som fordampning

af virkemidler for håndtering af regnvandet, er:

2. Forsinkelse, magasinering
og rensning

og genanvendelse af regnvand. I vandhåndteringsplanen for Eriksborg er der overordnet arbejdet med alle
tre ovennævnte forhold. Herfor er der udarbejdet et
særskilt mulighedskatalog for Eriksborg, som et diskus-

Ift. forsinkelse, magasinering og rensninger er der

sionsoplæg, hvor andre mulige virkemidler såsom regn-

primært arbejdet med etablering af centrale våde

bede, faskiner, permeable belægninger, grøfter osv. er

regnvandsbassiner med udledning til recipienterne.

beskrevet. I kataloget er givet et oplæg til grænseflader

Rensningen foregår her ved etablering af et permanent

og rammer mellem kommune, forsyning og developere

vådt volumen.

ift. både ejerskab, projektering og etablering samt efterfølgende drift.
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1		
2		
3		
4		
5		

Faskine
Græsklædt trug
Grønne tage
Permeabel belægning
Regnbed

6		
7		
8		
9		
10		

Regvandsbeholder til havevanding
Rørlagt vandløb
Skybrudsvej
Tørre bassiner
Vejbede

11		
12		
13		
14		
15		

Vejbede
Rende med fast belægning
Våde bassiner
Vejbede
Åbent vandløb

Kilder: 1. Foto: Pernille Bering | 2. Foto: M.B. Jensen | 3. Foto: Byggros | 4. Foto: Besser Block Centre | 5. Foto: Anne Bay Havearkitekt | 6. Foto: Schulzie Adobe Stock | 7. Foto: Fredericia Kommune | 8. Foto: Rambøll
| 9. Foto: LAR i Danmark | 10. Foto: Mona C. Bjørn | 11. Foto: Byer i Vandbalance | 12. Foto: Niras | 13. Foto: LAR i Danmark | 14. Foto: Vand i Byer | 15. Foto: Henrik Sieben
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Djævlemosen

Eksempel på en mulig disponering af Djævlemosen, Plan 1:5.000

Djævlemosen er hjertet i den grønne og blå struktur. Et genoprettet
historisk landskab med rum for
rekreation, leg og læring for skole,
institutioner og borgere.

H

Djævlemosen fremgår af de høje målebordsblade år 1850-1900

Djævlemosen har historisk dybde og betydningsmæssig

Denne karakter søges i planen genetableret ved at ud-

bredde i den nye byudvikling. Djævlemosen er det cen-

lægge store arealer til naturnær regnvandshåndtering

trale landskabsrum i den grønne struktur og et vigtigt

for de omkringliggende boligområder samt ved genrejs-

fællesskabsdannende element i planen. Det er her by-

ningen af det historiske stednavn. Herved genopstår en

delscentret med skole og institutioner lægger sig til, og

landskabelig karakter med stor rekreativ og æstetisk

supercykelstien går lige igennem.

værdi for hele byudviklingsområdet.

Det er også en landskabeligt betydningsfuld dalsænk-

En sti etableres hele vejen rundt om i området, som

ning flankeret af skrånende terræn hele vejen rundt.

suppleres med outdoor faciliteter som fx fuglekigger-

Den våde karakter, området historisk har haft, er dog

tårn, shelters og boardwalk ud i det vådagtige land-

næsten væk grundet dræning og arealindvindelse til

skab. Alt sammen selvfølgelig med respekt og hensyn til

landbrug. Ligeledes er det historiske stednavn næsten

det eksisterende beskyttede naturområde i bunden af

gået tabt og findes i dag kun i navnet på den nærved lig-

lavningen.

gende gård “Djævlemosegård”.

40

Strukturplan Eriksborg Etape 1

øj

e

Ke

j

r
lst

up

ve

js

f

læ
or

ng

el

se

Vådområde

Djævlemosen

Afgrænsning mellem by og natur

Eksisterende
allétræer

Nebel Bæk

Dyrkningsfællesskab

Supercykelsti

Naturlegeplads

Skovafgrænsning
Pil— og elleskov

Afgrænsning mellem by og natur

Skole

Afgrænsning mellem
by og natur

Forsinkelsesbassin

Sti

Landskabsnit 1:500
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Hundredemeterskoven

Eksempel på en mulig disponering af Hundredemeterskoven, Plan 1:5.000

Hundredemeterskoven er et nyt
landskab i Eriksborgs grønne og blå
struktur. Her er der frihed til at forme og programmere moderne landskabshybrider koblet med outdoor,
erhverv og naturnær, rekreativ bosætning.
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Hundredemeterskoven adskiller sig fra de øvrige land-

byudviklingsområder mod vest. Den tekniske binding i

overskudsjord kan blive til udsigtspunkter på toppen

skabsrum, idet der her er tale om en grøn forbindelse,

området bliver herved til et fælles rekreativt potentiale

af Søhøjlandet, og omkring erhvervsområdet kan der

der ikke er her i dag, men som skabes i de eksisterende

og en væsentlig korridor i den grønne og blå struktur for

indarbejdes mere støjende funktioner som dirt-jump og

landbrugsarealer.

hele Silkeborg.

skydebane i nye koblinger mellem landskab og erhverv.

Igennem området, og som en ring omkring hele den

Navnet Hundredemeterskoven er dels en reference til

Den endelige afgrænsning af Hundredemeterskoven

nordlige del af Silkeborg, ligger en naturgasledning, der

til arealets udbredelse. Ikke til de 2 km den strækker sig

skal fastlægges i den kommende planlægning, hvor are-

medfører restriktioner for bebyggelse i en bred kile og

over, men til bredden af udlægget. Navnet er samtidig

alet kan snævres ind på dele af strækningen mod at ud-

beplantning i en mindre bred kile omkring ledningens

en slet skjult reference til den eventyrlighed, hvormed

vides på andre.

tracé.

området ønskes programmeret.

Dette indebærer samtidigt et stort potentiale i form af

Det eksisterende landskab er ikke særegent på nogen

et friholdt landskab, der kan skabe ubrudt forbindelse

måder, men rummer derved heller ikke landskabelige

mellem Gudenådalen i øst, over morænebakken mellem

restriktioner. Derfor lægges der op til en programme-

Bakkeborg og Eriksborg og videre til mulige kommende

ring, der kan forme på landskabet. Jordformationer af

Eriksborg Allé

Skovbryn

Skovafgrænsning
Lysåben blandingsskov

Fælles opholdsarealer
på bakken

Hundredemeterskoven

Skovbryn

20 m
Afgrænsning mellem by og natur

10 m

Sti

Gasledning

20 m

Outdoor fitness plads ved Eriksborg Allé

Skovafgrænsning
Lysåben blandingsskov

Skovafgrænsning
Skovbælte af lysåben blandingsskov

20 m

Afgrænsning mellem by og natur

10 m

10 m

Shelter og bålplads

Gasledning

10 m

20 m

Sti

Landskabssnit 1:500
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Gødvaddalen
Eksempel på en mulig disponering af Gødvaddalen, Plan 1:5.000

Gødvaddalen er et ekstensivt landbrugslandskab, der fordrer fællesskabsdannelse og sikrer tilgængelighed og nænsom drift i den grønne og
blå struktur.

Kogræsserlaug og frugttræer
Foto: Michael Bonnevie

Gødvaddalen er beliggende mellem den nyligt tilkomne

sigtet, at der tilvejebringes dyrkningsarealer til fritids-

parcelhusudstykning mod vest, Gødvad Enge mod nord

brug for de omkringliggende boligområder.

og Resen som det kommende byudviklingsområde mod
øst. Mod syd findes Gødvad Kirke og det markante, åbne

På denne måde forstærkes karakteren af det våde

dalstrøg omkring Resendal mod syd. Centralt i området

englandskab og det marginale produktionslandskab

ligger Lindegården med rideklub og omkringliggende

samtidig med, at driften foretages i medejerskab, der

græsningsarealer til heste. Endvidere ligger der våde

tilskynder fællesskabsdannelse.

enge, hvoraf en mindre del er et beskyttet vådområde.
Skråningerne tilplantes med mindre grupper af blanDalens landskabelige karakter bevares og forstærkes i

dingsskov og hegn, der indrammer landskabstypen i da-

strukturplanen. Der udlægges naturnære vandhåndte-

len og skærmer de store blik for den omkringliggende

ringsarealer i forlængelse af det beskyttede naturom-

bebyggelse samtidigt med, at kig og udsigter etableres

råde. Endvidere foreslås det, at der i dalen udlægges

tæt på kanten af boligområderne.

arealer til fælles drift for de tillæggende boligområder
til kreaturlaug eller anden afgræsning. Envidere er det

44

Strukturplan Eriksborg Etape 1

Græsningseng

Skovafgrænsning
Lysåben græsningsskov

Skovbryn

Vådområde

Sti
Græsningseng

Højskov

Afgrænsning mellem by og natur

Skovafgrænsning
Højskov

Afgrænsning mellem by og natur

Skovbryn

Sti

Landskabssnit 1:500
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Grauballemandens findested
Eksempel på en mulig disponering af Grauballemandens findested. Plan 1:5.000

Grauballemandens findested er et
landskab for levende kulturarvsformidling. Her opleves historisk dybde
igennem en bred vifte af rekreative
udendørsfaciliteter.

Foto: Rógvi N. Johansen

Mellem Gødvad og Grauballe ligger en landskabsrest,

Strukturplanen foreslår, at der - gerne nu, og som mini-

som har endog overordentlig stor betydning for Dan-

mum i forbindelse med byudviklingen af etape 2 - om-

marks selvforståelse — intet mindre. Nemlig det sted

kring området arbejdes med at forstærke og fortælle

hvor et utroligt velbevaret 2.000 år gammelt moselig

denne vigtige historie. Adgang til mosen skal tydeliggø-

blev fundet.

res, og landskabet omkring mosen skal friholdes for bebyggelse og kan ved landskabelig bearbejdning komme

Grauballemandens findested står i sin nuværende stand

til at danne en værdig og rekreativt brugbar ramme om-

ingenlunde mål med dets historiske betydning. Stedet

kring dette historisk vigtige sted. Det skal gøres ved an-

er i dag en mindre tørvemose, hvor opgravning af tørv

læg af stisystem rundt på arealerne og med etablering

har efterladt et hul med blankt vandspejl med en tynd

af rekreative outdoorfaciliteter, der kobler sig til den

krans af omkringliggende selvsået bevoksning. Vejen

kulturhistoriske fortælling om bosætning og landskab i

hertil går i et markskel, som ikke er markeret af andet

området gennem flere tusind år.

end højden på plovfugerne.
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Grauballemandens findested

Bassin

Beplantning

Skovafgrænsning

Eksisterende el— og birkeskov

Sti

Formidlingspunkt
Skovafgrænsning

Eksisterende højskov
Lysåben blandingsskov

Naturlegeplads

Landskabssnit 1:500
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De næste skridt

Kommende planlægning

herrer, Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune, skal

Udvikling af Eriksborg er en længevarende proces, der

forløbe en inddragelsesproces, hvor kommende borge-

står på skuldrene af Planstrategi 2040 og Udviklings-

re og brugere inviteres til at bidrage til planerne. Det

plan for Eriksborg. Strukturplanen for etape 1 er næ-

handler om at skabe ejerskab og byliv, før og mens byen

ste skud på stammen, der fastlægger de overordnede

udvikles og bygges.

strukturer for landskab, vandhåndtering, infrastruktur og byggeri. Indholdet fra strukturplanen indlejres i

Byliv og fællesskab

Kommuneplan 2020-2032 som rammer og retningslin-

Igennem hele processen har fokus været at sætte men-

jer for landskab, vandhåndterig og veje.

nesker først. Det betyder, at der i udviklingen af Eriksborg er fokus på fællesskab, og der er arbejdet med at

Planlægningsarbejdet for Eriksborg er dog endnu ikke

skabe rammer for fællesskab på forskellige niveauer.

ved vejs ende. Foran os er strukturplaner for de følgen-

Det kan både være ift. naboskab og i bydelens fælles-

de etaper og den kommende lokalplanproces. Samlet

skab og bydelscenteret, men også i det store landskabe-

lægges op til udarbejdelse af rammelokalplan for etape

lige fællesskab (også betegnet som fælle(d)skab).

1, som viderefører de bærende principper fra struktur-

Den videre udvikling af Eriksborg skal ske i tæt samspil og dialog mellem bl.a. borgere, bygherrer, lodsejere, Silkeborg
Forsyning og Silkeborg Kommune. Vi inviterer alle interessenter til at bidrage til fremtidens Eriksborg.

48

Strukturplan Eriksborg Etape 1

planen. Rammelokalplanen vil beskrive den ønskede

I det videre arbejde ligger en opgave i at sikre fællesska-

rækkefølge for lokalplanlægning og forventes at være

bet i bebyggelsen. Det gælder for etageboliger, hvor en

byggeretsgivende for de førstkommende delområder

svalegang, en opgang, tagterasser eller fælles friarealer

og bydelscenteret. Der skal udarbejdes efterfølgende

kan fungere som fælles opholdsrum. Det kan også være

byggeretsgivende lokalplaner for de resterende delom-

i forhold til parcel-, række- eller klyngehuse, hvor bolig-

råder, når tid er. I den kommende planlægningsproces

vejen eller en fælles andel af rekreative områder (hvor

følges desuden op på en række juridiske forhold ift. be-

man er fælles om driften af de grønne områder eller af

skyttet natur, flora og fauna, landskabsudpegninger og

regnvandssystemer) kan fungere som fællesskabsdan-

kulturarv.

nende element.

Parallelt med det videre planlægningsarbejde, hvor by-

I det bredere perspektiv bliver bydelscenteret og de

delen detaljeres yderligere i tæt samspil mellem byg-

bærende grønne områder som Hundredemeterskoven,

Gødvaddalen og Djævlemosen også fællesskabsdannende elementer, hvor der skal arbejdes med tilgæn-

Varierede boligområder
I Eriksborg er ønsket stor variation i bebyggelserne.

gelighed og faciliteter for alle aldre. Disse faciliteter vil

Derfor opfordres kommende bygherrer til at arbejde

være forskellige afhængigt af, om de er placeret i by-

med forskellige typologier og ejerforhold for derved at

delscenteret (hvor det kunne være aktivitetshus, bibli-

sikre en blandet beboersammensætning. Variationen

otek, skole, hal mm.), eller om de er placeret i de grønne

ønskes både på delområdeniveau, på gadeniveau og helt

områder (hvor det kunne være outdoorfaciliteter som

ned på den enkelte bygning om muligt.

shelters, bålpladser, madpakkehytter, fugletårne,
mountainbikestier mm.). Der vil i forbindelse med den
nærmere planlægning være behov for tilpasninger af afgrænsninger og indhold af de rekreative områder i takt
med, at vidensgrundlaget kvalificeres yderligere sammen med bygherrer.

Bydelscenteret

Skybrud og hverdagsregn

Kommuneplan 2020-2032
Der udpeges en ramme til bydelscenteret opdelt på hhv. offentlige formål og centerformål med plads
til en dagligvarebutik på 1.200 m2 med en indbygget rækkefølgebestemmelse. I tillæg udpeges en
ramme til erhvervsformål samt rammer til rekreative formål for de fire overordnede naturområder i
planen.

Eriksborg skal sikres mod skybrudsregn, og der skal i

På baggrund af strukturplanen udpeges en række boligrammer med de anviste maksimale bebyggel-

den videre planlægning tages hensyn til vandveje, eksi-

seshøjder og -tætheder. Rammerne tilføjes en note om, at bebyggelsen ønskes at trappe ned i højden

sterende lavninger og risikoområder for oversvømmel-

mod Gudenådalen. Principper for at bygge i 4 etager med tagterrasse fremgår jf. nedenfor:

se inden for den nye bydel. Herudover skal krydsninger
af vandveje og ny infrastruktur kvalificeres.

▪▪

Der kan etableres byggeri i op til 4 etager plus tagterrasse, hvis terrænet godtgør, at tagterrasserne ikke ligger højere end øverste bygningsetage.

Også bydelscenteret forudsætter videre planlægning,

I forhold til håndtering af hverdagsregn skal det vi-

hvor de ønskede offentlige og bylivsskabende funktio-

dere arbejde afklare, hvor meget vand der skal hånd-

ner skal afklares og disponeres i relation til både by og

teres i de enkelte boligområder - både i forhold til

landskab. Den interne organisering af bydelscenterets

forsinkelse og nedsivning. Herudover skal det fast-

funktioner er vigtig for at opnå størst mulig synergief-

lægges, hvordan regnvandet skal håndteres. Dette vil

fekt i det, der er fælles for hele Eriksborg. Funktionerne

afhænge af karakteren af det område, som regnvands-

kan blandes med forskellige typer af boliger, som place-

løsningerne skal fungere i og bidrage til. Som inspira-

res i umiddelbar nærhed til rekreative områder, og som

I boligrammerne noteres desuden, at planlægning skal ske samlet for etape 1, og der tilføjes en række-

tion til kommende bygherrer er de enkelte løsninger

sikrer, at området opleves som livligt og trygt på alle

følgebestemmelse for det østligste af Eriksborg.

beskrevet i Mulighedskataloget, der ligger som en del af

tidspunkter af døgnet. Den videre proces for udvikling

vandhåndteringsplanen.

▪▪

De 4 etagers bygninger skal centreres omkring Nørreskov Bakke, Nebelgårdsvej, Eriksborg Allé
og Gødvad Kirkevej

▪▪

Ved bygninger i 4 etager skal der være forskydninger i højden, så byggeriet har en indbygget
variation.

▪▪

Tagterrasser skal som udgangspunkt være fælles for hele ejendommen.

af bydelscenteret skal afklares, herunder en navngivning af bydelscenteret.
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Eriksborg Erhvervspark
Nørreskov Bakke
Eriksborgvej
Bydelscenteret

Nebelgårdsvej

Eriksborg
Djævlemosen

Nebel Etape 2

Hvor Nebelgårdsvej og Nørreskov Bakke/Eriksborgvej mødes, opstår det bydelscenteret som det kommende samlingspunkt for bydelen. Bydelscenteret ligger side om side
med Djævlemosen og centralt ift. kommende etaper i Eriksborg.

Små haver — store fælle(d)skaber

Bygningshøjder

Bebyggelsestypologierne bestræber sig på at frigive så

Det overordnede bebyggelsesprincip er at bygge lavt og

bidrager til en fælles identitet for området uden at be-

meget areal til fælles rekreative områder som muligt.

åbent mod landskabet, og tættere og mere bymæssigt

grænse de nuværende erhverv i nærområdet.

Der skal være mulighed for mindre private haver, men

højt på terrænet. Ved at bygge med terrænet sikres alle

de skal som udgangspunkt begrænses til fordel for stør-

boliger optimal udsigt, og der skabes større variation i

Drikkevandsinteresser

re fællesarealer. I det videre arbejde med Eriksborg skal

bebyggelsen. Som udgangspunkt kan der bygges i tre

Området ved det nye erhvervsområde er omfattet af

der således sikres et mindre netværk af interne rekre-

etager centralt i Eriksborg og lavere mod landskabet.

drikkevandsinteresser (OSD og NFI). Det er i disse om-

ative områder, som skal håndtere regnvand og skabe

Der kan dog være en arkitektonisk værdi i på strategi-

råder ikke muligt at nedsive regnvand, og eventuelle

rammerne for fællesskabet og hverdagslivet. Det inter-

ske steder at tillade op til fire etager, da dette vil være

regnvandsbassiner skal etableres med fast membran.

ne netværk skal desuden forbindes til de større rekrea-

med til at sikre en varieret profil. Herudover kan højere

Det skal sikres, at grundvandet ikke påvirkes af den nye

tive områder for derved at skabe let adgang til naturen.

byggeri på enkelte steder være med til at understrege

bydel og af de regnvandshåndteringsløsninger og natur-

vigtige forbindelser eller steder i den nye bebyggelse.

projekter, der opstår i udviklingen af Eriksborg.

Udvikling over tid

I den videre planlægning skal der derfor tages stilling

Dele af den eksisterende bebyggelse i Eriksborg ønskes

til, hvor det kan tillades at bygge i fire etager fremfor

integreret i udviklingen af den nye bydel. I de tilfælde,

tre. Mulige greb kan være at bygge en større lejlighed

hvor eksisterende bebyggelse ligger inden for kommu-

øverst, som strækker sig over to etager, eller ved at lave

neplanrammerne skal det sikres, at bebyggelsen indgår

fællesskabsdannende faciliteter enten i form af tagter-

i den fremtidige bebyggelse. Dermed sikres en fleksibili-

rasser eller sportsfaciliteter på tagene.

tet i byudviklingen over tid. Andre steder ligger den eksisterende bebyggelse lige uden for rammeområderne.

Eriksborg Erhvervspark

Dette ses fx ved de eksisterende gårde i området, som

Vest for Nørreskov Bakke ligger erhvervsområdet

i nogle tilfælde har græssende dyr gående på markerne.

Eriksborg Erhvervspark, som vejbetjenes fra Høje Kejl-

Her skal der sikres en respektafstand til dyrene, så den

strupvejs forlængelse. Området vil fremstå med varie-

nye planlægning ikke bliver til gene for den eksisteren-

rede grundstørrelser og med mulighed for at indrette

de drift af området.

testcenter for outdoorrelaterede funktioner. Det skal i
den videre planlægning afklares nærmere, hvad det er
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INTRO
Følgende bilag har til formål at skabe overblik over ændringer i forslag til ny Kommuneplan
2020-2032. Overblik over ændringer er struktureret omkring de 8 fokusområder fra
Planstrategi 2040 samt planområderne. Der er med andre ord tale om både en tematisk og en
geografisk strukturering. Førstnævnte har til formål at tydeliggøre en kobling til planstrategien,
mens sidstnævnte giver et godt overblik ift. arealudlæg.

Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoorhovedstad og den 8. hurtigst voksende
kommune i Danmark. I absolutte tal er Silkeborg Kommune den 4. hurtigst voksende
kommune i Danmark. I 2019 havde kommunen en befolkningstilvækst på 972 personer
svarende til en stigning på 1,04 %.
Med Udviklingsstrategi 2018-2030 og Planstrategi 2040 har byrådet sat retning for
Silkeborg Kommunes videre udvikling. Byrådets overordnede vision og mål er Vækst,
Velfærd og Outdoor.
Kommuneplanrevisionen er arbejdet med kommunens overordnet plan for det fysiske miljø,
som bidrager til realisering af byrådets overordnede vision og mål. De 8 fokusområder fra
planstrategien har dannet grundlag for revisionsprocessen.
Der arbejdes for at udvikle Silkeborg Kommune som en meningsfuld helhed med respekt
for byer og områders forskellighed. Der arbejdes f.eks. både for handlekraftige
lokalsamfund i omegnsbyerne, byliv og byomdannelse i Silkeborg midtby med udvikling af
Søfronten, en helt ny bydel i Eriksborg, et dynamisk erhvervsliv samt et fælles
klimaansvar.
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ÆNDRINGER IHT. PLANSTRATEGI 2040s 8 FOKUSOMRÅDER
Udvikling af omegnsbyerne
Bymønster
Øster Bording er udpeget til fremtidig byzoneby og vil blive overført til byzone gennem
lokalplanlægning.
Input fra lokalrådene
Der har været afholdt forudgående dialogmøder med Lokalrådene henover efteråret 2019.
Møderne blev afholdt før der forelå konkret forslag til ændringer af kommuneplanen.
På dialogmøderne redegjorde Teknik- og Miljøafdelingen for processen med
kommuneplanarbejdet, og lokalrådene havde mulighed for at stille spørgsmål og komme med
input til arbejdet. Der er i revisionen kun taget stilling til konkrete forespørgsler, som er
direkte relateret til kommuneplanen såsom rammer og nye arealudlæg. Øvrige input fra
møderne er blevet videresendt til relevante afdelinger i kommunen, gemt som generel
orientering eller medtages i øvrige relevante sammenhænge.
Input fra Ungebyrådet
I forbindelse med revisionen er det et mål, at sikre bred inddragelse og forankring.
Ungebyrådet blev derfor inviteret til en workshop med fokus på de unges input til hvad der er
vigtigt, når vi planlægger for kommunens fysiske udvikling.
På workshoppen bød Ungebyrådet ind med overordnede betragtninger, konkrete udpegninger
og anbefalinger til, hvad den gode by er.
Ungebyrådets input er indarbejdet i kommuneplanens afsnit om lokalområder på to måder:
• De unges konkrete udpegninger er medtaget i de digitale kort under den enkelte
by/landsby, som omhandler lokale interressepunkter
• Der er henvist til Ungebyrådets input under kommuneplanens introafsnit om
lokalområder. Henvisningen er i form af et link til opsamlingsskema udarbejdet efter
workshoppen
Helhedsplaner
Helhedsplanerne er udarbejdet på baggrund af fokusområdet i Planstrategi 2040 vedrørende
udvikling af omegnsbyerne. Der er udarbejdet helhedsplaner for Ans, Funder, Gjern, Kjellerup,
Virklund (Mørksøvej-kvarteret). Planerne kan tilgås som pdf’er fra afsnittene om de enkelte
byer under temaet ”Mit lokalområde”.
I helhedsplanerne udpeges en række indsatsområder, der følges op af en estimeret
procesplan. Skabelonen for helhedsplanerne er ens men indsatsområderne har forskellig
karakter i forhold til fokus, kompleksitet, økonomi, kerneaktører mv. Helhedsplanerne skal
betragtes som et dialogbaseret arbejdsdokument mellem kommune, grundejere, borgere og
øvrige interessenter. Den anvendte skabelon kan fremadrettet benyttes til, at lave yderligere
helhedsplaner for kommunens øvrige omegnsbyer.…
Lokalområder
Afsnittene om lokalområder tager udgangspunkt i tre niveauer/skalaer, som fremgår herunder:
1. Stor skala – Kommunens fokus på lokalområder og nærdemokrati
a. Ændringer siden KP17:
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i. Indflyvningen var mangelfuld og er blevet uddybet med flere underafsnit,
der forbedrer forståelsesrammen om lokalområderne.
ii. Flere grafiske elementer er ændret herunder digitale kort.
2. Mellem skala – De 24 lokalområder
a. Ændringer siden KP17:
i. Ensretning i overskrifter og opbygning for alle lokalområder samt
opdatering af tekst.
ii. Opdateret billedgalleri fra hvert lokalområde.
iii. Tilføjelse af et underafsnit vedrørende fakta for hvert lokalområde. Her
fremgår diagrammer over befolkningsudvikling (2019-2032), nyopførte
boliger (siden 2003), aldersfordeling, boligtype og ejerforhold.
iv. Flere grafiske elementer er ændret herunder digitale kort.
3. Lille skala – De enkelte byer, landsbyer og bydele
a. Ændringer siden KP17:
i. Ensretning i overskrifter og opbygning for alle lokalområder samt
opdatering af tekst.
ii. Udpegningen af interressepunkter på de digitale kort for hver by/landsby
er blevet opdateret. Det bemærkes, at der er lavet nye kategorier og
unikke ikoner for hver kategori. Udpegningerne tilpasses løbende frem
mod den offentlige høring. Lokalrådenes og Ungebyrådets udpegninger
indarbejdes i det omfang de passer til de nye kategorier.
iii. For alle omegnsbyer er der opstillet en række punkter, der vedrører
byernes unikke potentialer. Potentialerne kan anvendes som et fælles
udgangspunkt i kommende byudviklingsprojekter. Det bemærkes, at
potentialerne bl.a. er udpeget på baggrund af de afholdte dialogmøder
med lokalrådene.

Udvikling af Silkeborg midtby
Silkeborg Midtbyplan
I planen er byen struktureret og organiseret omkring 7 forskellige bykvarterer, som alle bindes
sammen af Torvet som midtbyens centrale omdrejningspunkt og hjerte. Hver bydel har sin
egen karakter, stemning og funktion, og målet er at styrke eksisterende kvaliteter og
potentialer. Tilsammen udgør de 7 kvarterer en samlet fortælling om Silkeborg midtby
Følgende projekter er udpeget som indsatsområder og konkretiserer de måder, hvorpå der
arbejdes med at binde midtbyens syv kvarterer sammen, at realisere udviklingspotentialer, at
styrke midtbyens identitet og forbedre tilgængeligheden samt ankomsten til og fra midtbyen:
• Søfronten og Kulturdynamo Museum Jorn
• Havnen, Kirkepladsen og pladsen ved Søtorvet
• Mobilitet og tilgængelighed
• En tættere midtby
• Bios Gård
• Gågaderne
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•

Stations- og banearealet

Søfronten
Silkeborg står over for en stor forandring af Søfronten fra i dag at være en trafikbarriere til i
fremtiden at blive et rekreativt byrum med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem
mennesker. Søfronten skal danne ramme om masser af byliv! Silkeborg Kommune har derfor
udarbejdet en udviklingsplan for Søfronten, som er vedtaget af byrådet i december 2019.
Som en del af realiseringen af udviklingsplanen for Søfronten er der med en retningslinje
arealreserveret til forlægning af Søvej.
Herudover er Søfronten ét af indsatsområderne i Silkeborg Midtbyplan.
Parkering
Der er tre retningslinjer for parkering:
• P-norm
• Parkeringsfond
• Større parkeringsanlæg
P-normen skal sikre, at der i forbindelse med etablering af ny bebyggelse etableres
tilstrækkeligt med parkeringspladser til at beboere og beskæftigede, besøgende, kunder,
leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler m.v. P-normen er
vejledende. Der er et skærpet fokus på regulering af cykelparkering. Dette ift. at fremme
cyklisme.
Parkeringsfonden muliggør en nødvendig fleksibilitet ved fortsat udvikling af den tætte by,
Silkeborg midtby.
Større parkeringsanlæg handler om at begrænse den parkeringssøgende trafik i Silkeborg
midtby samt regulere korttids- og langtidsparkering. Større parkeringsanlæg ligger på kanten
til Silkeborg midtby i tilknytning til p-søgeringen.

Silkeborg by vokser
Eriksborg
Vækst
Vækst understøttes med rammeudlæg, og der henvises til oversigten over ændringer i
arealudlæg fordelt på planområder senere i bilagsmaterialet.
Eriksborg
For at tilgodese den store vækst og give mulighed for fortsat byudvikling satser Silkeborg
Kommune på at skabe en helt ny bydel: Eriksborg. Der er lavet tre retningslinjer i
kommuneplanen, som bygger på strukturplanen for Eriksborg. Retningslinjerne regulerer
følgende:
• Grøn og blå struktur
• Overordnede veje
• Nye kommuneplanrammer
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Der udpeges følgende nye rammer i Eriksborg:
• 13-B-32 til boligformål
• 13-B-33 til boligformål
• 13-B-34 til boligformål
• 13-B-35 til boligformål
• 13-B-36 til boligformål
• 13-E-60 til erhvervsformål
• 13-R-55 til rekreative formål
• 13-R-56 til rekreative formål
• 13-O-09 til offentlige formål
• 16-O-05 til offentlige formål
• 16-C-02 til bydelscenter med butikker
Naturnærhedsprincip
Naturnærhedsprincippet, som udspringer af strukturplanen for Eriksborg, er en ny
retningslinje, som bliver et princip, som kommer til at gælde for hele kommunen, så der i
planlægningen er særligt fokus på samspillet mellem skov, natur, rekreative områder samt
boligområder og byer.

Attraktive erhvervsområder
Erhvervsarealer
Silkeborg Kommune satser fortsat på at være en attraktiv for erhvervslivet. Derfor udpeges
der nye erhvervsarealer langs Silkeborg Motorvejen i:
• Funder
• Hårup
• Eriksborg
Ovennævnte er håndteret med nye rammeudlæg. Der henvises til oversigten over ændringer i
arealudlæg fordelt på planområder senere i bilagsmaterialet.
Detailhandelsstruktur
Hovedprincippet i detailhandelsstrukturen er at give mulighed for butikker i alle vores byer,
herunder understøtte et lokalt butiksmiljø. Derfor sker der følgende tilføjelser til
detailhandelsstrukturen:
• Center Nord udvides omkring Nørrevænget og ved Nordre Ringvej, Silkeborg.
• Der udpeges et bydelscenter til butikker i Eriksborg.
• Der udpeges et lokalcenter til butikker på Århusbakken, Silkeborg.
• Der udpeges et lokalcenter til udvalgsvarebutikker ved Mørksøvej i Virklund.
• Tidligere udpeget lokalcenter i Lysbro flyttes fra nordsiden af Herningvej til syd for
Herningvej.
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Produktionsvirksomheder og erhvervsområder
Omkring udpegede produktionsvirksomheder, erhvervsområder til produktionsvirksomheder
samt områder til særligt miljøbelastende virksomheder o.l. er der vist en 500 meters
konsekvenszone (opmærksomhedszone). Dette er et nyt lovkrav og en statslig interesse
Herudover er der udpeget et nyt transformationsområde i Mørksøvej-kvarteret i Virklund, som
har til formål at muliggøre en omdannelse af området, herunder muliggøre udvikling til
boligformål.
Ovennævnte er reguleret med nye retningslinjer.

Trafik og mobilitet
Nye veje
Følgende ændringer i arealreservation til vejanlæg er indarbejdet:
• Reservation af nyt areal til en omfartsvej ved Skægkær
• Reservation af nyt areal til en fordelingsvej syd for Voel
• Reservation af nyt areal til en forlængelse af Damgårdsvej til Skærskovhedevej
• Reservation af nyt areal til en forlængelse af Eriksborg Allé til Nebelgårdsvej
• Opgradering af Hedevej ved Hjøllund
• Ved Drewsensvej vest er der nu arealreserveret til en planlagt supercykelsti, hvor der
tidligere har været arealreserveret til et planlagt vejanlæg
• Arealreservation til nyt areal til en forlægning af Søvej
Supercykelstier
Gang og cykling er udbredt i Silkeborg Kommune og er en af de sundeste og mindst
miljøpåvirkende former for transport. Samtidigt kan øget cykling og gang, eventuelt i samspil
med kollektiv transport, forbedre fremkommeligheden i byområderne og reducere kø- og
parkeringsproblemer.
Supercykelstier er højt prioriterede cykelruter målrettet pendlere over længere afstande.
Supercykelstierne skal gøre det attraktivt at bruge cyklen, og skal medvirke til at øge andelen
af cyklister, der bruger cyklen til den daglige transport.
Nettet af supercykelstier udbygges med forbindelser fra Trafikterminalen i Silkeborg langs
banestierne og til Grauballe via Gødvad og Eriksborg. Derudover planlægges eksisterende
strækninger på hovedcykelstinettet opgraderet til et højere serviceniveau. Så vidt det er
muligt, skal de lokale og rekreative stier forbindes til nettet af supercykelstier.
Ovennævnte er reguleret med en ny retningslinje.
Trafikknudepunkter og samkørselspladser
Der udlægges centralt beliggende arealer i Kjellerup, Voel og Them til trafikale
hovedknudepunkter. Trafikknudepunkterne skal tilbyde et højt serviceniveau med faciliteter,
som vil lette skiftet mellem forskellige transportmidler.
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Ny samkørselsplads ved Ansvej og eksisterende samkørselspladser langs motorvejen
planlægges opgraderet med forbedrede cykelfaciliteter, så det bliver attraktivt for bilister at
parkere bilen og fortsætte rejsen på cykel mod Silkeborg Midtby.
Ovennævnte reguleres med en ny retningslinje.

Boliger for alle
Arkitekturpolitik
Arkitekturpolitikken fungerer som dialogværktøj i samarbejdet med bygherrer, arkitekter o.l.
Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik er med til at skabe fokus på kvaliteten i det byggede
miljø og begrænser sig ikke til kun boligområder. Med afsæt i kommunens store naturrigdom,
bygnings- og kulturarv og ambitionen om en bæredygtig fremtid, udpeges der i
Arkitekturpolitikken en række værdier, hensyn og arkitektoniske fokuspunkter, som skal indgå
i udviklingen af bygninger, byrum og byer i kommunen.
Ovennævnte reguleres med en retningslinje, som er blevet konkretiseret i Kommuneplan
2020-2032.

Byens skala
Retningslinjen for høj bebyggelse fra Kommuneplan 2017-2018 udgår af Kommuneplan 20202023, idet højhusstrategien allerede er under realisering.
Evt. ændringer til byens skala vil ske i en temarevision eller i Kommuneplan 2024-2036.

Klima og bæredygtighed
Tekniske anlæg
Med Kommuneplan 2020-2032 sker der følgende ændringer for tekniske anlæg:
• Der gives mulighed for, at solenergianlæg også kan placeres i erhvervsområderne ved
Diget og Bommen i Thorning
• Muligt område til solenergianlæg ved Nørreskov Bakke udgår da området bliver en del
af den nye bydel Eriksborg
• Der udlægges en ramme til biogasanlæg nordvest for kraftvarmeværket ved Sejling
Hedevej
Regnvandshåndtering
Ved planlægning af nye byudviklingsområder skal regnvand som udgangspunkt håndteres
lokalt i området. Planlægningen skal ske på baggrund af en vandhåndteringsplan, der
beskriver hvordan hverdagsregn og skybrud håndteres. Der skal reserveres arealer til
regnvandshåndtering.
Regnvand skal håndteres på terræn, når det samlet set vurderes at have klimamæssige,
miljømæssige og/eller økonomiske gevinster.
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Regnvandsbassiner i nye byvækstområder skal placeres mest hensigtsmæssigt på lavtliggende
arealer og udformes som naturlige søer, som tilfører det område, de placeres i, en rekreativ
værdi.
Ovennævnte reguleres med retningslinjer, som er blevet konkretiseret i Kommuneplan 20202032.
Oversvømmelsesrisiko
Som udgangspunkt må der ikke ske en ændring af anvendelsen inden for de områder, hvor der
er risiko for oversvømmelse, herunder etableres bebyggelse, tekniske anlæg og sårbare
private haveanlæg, med mindre der gennemføres en forsvarlig klimasikring, eller bygherre kan
dokumentere, at der ikke vil ske oversvømmelse.
Ovennævnte reguleres med en retningslinje, som er blevet konkretiseret i Kommuneplan
2020-2032.
Bæredygtighed
Alle nye lokalplaner skal vurderes i forhold til bæredygtighed. Vurderingen skal foregå som et
led i dialogen mellem ansøger og Silkeborg Kommune. Vurderingen skal foregå ved hjælp af
kommunens bæredygtighedsværktøj, som bygger på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.
Ovennævnte reguleres med en retningslinje, som er blevet konkretiseret i Kommuneplan
2020-2032.
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ÆNDRINGER FORDELT PÅ PLANOMRÅDER
10 – Silkeborg Midt- og Sydby
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Der gives mulighed for liberale erhverv i ramme 10-B-05 langs Vestergade 42 til 72.
• Der udpeges et nyt lokalcenter til butikker med ramme 10-C-27 ved Spættevej på
Århusbakken.

Nyt område til dagligvarebutikker på Århusbakken med ramme 10-C-27.
•
•
•

Rammen 10-C-40 udvides til at omfatte eksisterende tankstation på Frederiksberggade
28 for at tilpasse til faktiske forhold.
Der gives mulighed for 5 etager i ramme 10-C-40 langs Frederiksberggade frem for de
nuværende 4 etager.
Ramme 10-R-41 for kolonihaverne i sydbyen udvides til at omfatte Gudenåvej 18, 20,
22 og 24 samt Skovbærvej 1, 3, 5 og 7.
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Ramme 10-R-41 udvides til at omfatte Gudenåvej 18, 20, 22 og 24 samt Skovbærvej 1,
3, 5 og 7.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om bedre udviklingsmuligheder for banearealet (ramme 10-C-05) herunder
mulighed for dagligvarebutik og en øget bygningshøjde. Ønsket ikke imødekommet,
idet etablering af dagligvarebutik er en væsentlig ændring af detailhandelsstrukturen og
øget bygningshøjde skal bero på en helhedsplanlægning, herunder en konkret
vurdering af påvirkning af omgivelser og trafik.

11 - Alderslyst
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Ramme 11-R-13 for parkanlægget ved Lupinvej udvides til at omfatte det ubebyggede
grønne område Borgergade 96, 98 og 100 for at skabe sammenhæng til Borgergade.
• Der udpeges en ramme til centerformål med ramme 11-C-27 for Borgervænget 24 og
Nørrevænget 32.
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Ny ramme 11-C-27 på hjørnet af Nørrevænget og Borgervænget.
•

Boligramme 11-B-10 tilpasses de faktiske forhold ved at udvide med følgende boliger
Rosengade 5, 7, 9, 11A-13D og Kirkevej 9, 11, 13 og 15. Førnævnte ejendomme var
tidligere udlagt til offentlige formål.

Ejendommene overføres til boligramme. Var tidligere udlagt til offentlige formål.
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•

Ramme 11-C-04 ændres fra ikke at have fast bestemmelse om etageantal og højde til
en maksimumhøjde på 23 m og et etageantal på op til 7. Krav om
publikumsorienterede erhverv i stueetagen fjernes.

12 – Balle/Hvinningdal
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Rammen 12-C-10 udvides til at omfatte Bredhøjvej 17 -27 og muliggør dermed flere
centerformål i området.

Ramme 12-C-10 udvides med det markerede areal.
•
•
•
•
•

Rammen 12-D-20 udvides til at omfatte I.P. Jacobsens Vej 18-22 for at bringe
overensstemmelse mellem kommuneplan og faktiske forhold.
Rammen 12-B-89 reduceres, så et ubebygget areal på Lysbrohøjen 28C ikke er udlagt
til boligformål længere.
Der udlægges nyt areal til offentlige formål nord for Astrid Lindgrensvej med ramme
12-O-22.
Der udlægges nyt areal til offentlige formål syd for Astrid Lindgrensvej med ramme 12O-23.
Der udpeges et nyt rekreativt område mellem Silkeborg Motorvejen og Astrid
Lindgrensvej med ramme 12-R-24.
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•

Der udpeges et nyt område til tekniske formål/regnvandsbassin ved Astrid Lindgrensvej
med ramme 12-T-21.

Nye rammer 12-O-22 og 12-O-23 til offentlige formål samt ny rekreativ ramme 12-R-24 og ny
ramme til regnvandsbassin 12-T-21 ved Astrid Lindgrens Vej.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om et større detailhandelsprojekt med dagligvarebutik og store pladskrævende
varegrupper i Gubsø ved Viborgvej. Ønsket er ikke imødekommet af hensyn til den
overordnede detailhandelsstruktur samt at ønsket strider mod udpegningerne i Grønt
Danmarkskort.
• Ønske om boligudvikling ved Jordkærvej. Ønsket er ikke imødekommet, da det strider
mod udpegningerne i Grønt Danmarkskort, og der vurderes at være store
udbygningsmuligheder i Balle.

Bilag
Dateret 08. juni 2020
Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032

13 – Gødvad
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Rammen 13-T-05 til solenergianlæg udtages til fordel for rammer til bydelen Eriksborg.
• Bebyggelseshøjde og etageantal i ramme 13-E-09 ved Granhøjvej ændres fra 11m til
25m og fra 2 til 6 etager for at skabe overensstemmelse med gældende lokalplan og
lokalplanerne for Erhvervskorridoren.
• Rammen for ”cirkuspladsen” på Kastaniehøjvej med ramme 13-R-51 udvides, og der
gives foruden cirkusplads mulighed for outdoorfaciliteter.
• Der udpeges ramme til forsyningsformål med ramme 13-T-04 for det eksisterende
forsyningsanlæg på Arendalsvej 2A-B. Anlægget lå tidligere i boligramme.
• Der udpeges følgende nye boligrammer som en del af den nye bydel ”Eriksborg” mellem
Gødvad og Grauballe: 13-B-32, 13-B-33, 13-B-34, 13-B-35 og 13-B-36.
• Der udpeges nyt erhvervsareal med ramme 13-E-60 som en del af den nye bydel
”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.
• Der udpeges nye rekreative rammer med ramme 13-R-55 og 13-R-56 som en del af en
rekreativ forbindelse i den nye bydel ”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.
• Der udpeges en ny ramme til offentlige formål med 13-O-09 som en del af den nye
bydel ”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.
• Eksisterende ramme til rekreative formål 13-R-08 udvides mod vest som en del af en
rekreativ forbindelse i den nye bydel ”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.

Nye rammer i forbindelse med Eriksborg (13-E-60, 13-B-32, 13-B-33, 13-B-34, 13-B-35, 13B-36, 13-O-09, 13-R-55, 13-R-56, 16-O-05 og 16-C-02)
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•

En del af erhvervsramme 13-E-58 reduceres og erstattes af en rekreativ ramme med
nummer 13-R-57. Ændringen sker for at skabe overensstemmelse mellem
kommuneplan og faktiske forhold, da området er beskyttet natur.

Ikke-imødekomne ønsker
• Anmodning om at ejendommene Nørreskov Bakke 121-132 udpeges til boligformål i
henhold til faktisk anvendelse. Ønsket imødekommes ikke da det kan have betydning
for virksomheder i området. Faktisk anvendelse kan fortsættes som hidtil.
• Ønske om lokalcenter til udvalgsvarebutikker på Kastaniehøjvej. Ønsket er ikke
imødekommet da det strider mod den overordnede detailhandelsstruktur.
• Ønske om øget byggemulighed på Sanistål-grunden (ramme 13-E-08). Ønsket
imødekommes ikke af hensyn til omgivelser og trafik. Skal vurderes på baggrund af en
konkret henvendelse.
• Ønske om dagligvarebutik på F.L. Smidths Vej. Ønsket er ikke imødekommet, da
placeringen er vurderet for tæt på udpegningen til butik i Eriksborg.

14 – Funder, Lysbro, Funder Kirkeby
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• I ramme 14-C-01 for Funder Bygade 47-51 fjernes krav om butikker i stueetagen.
• Der udlægges ny ramme til erhverv nord for Funder Kirkevej langs motorvejen med
ramme 14-E-07.
• Der udlægges nye områder til boligformål ved ”Sejlgården” på Skærskovhedevej med
rammerne 14-B-27, 14-B-28 og 14-B-29.
• Der udlægges nyt område til boligformål nord for Funder Kirkevej med ramme 14-B-30.
• Der udlægges et nyt område til offentlige formål ved Funder Skolevej og nord for
Funder Kirkevej med ramme 14-O-05.

Bilag
Dateret 08. juni 2020
Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032

Nye rammer i Funder (14-B-27, 14-B-28, 14-B-29, 14-B-30, 14-O-05 og 14-E-07)
•

•
•

•

Kommuneplanramme 14-C-40 til centerformål omfattende Herningvej 100-106B
erstattes af ny boligramme 14-B-52 med mulighed for bolig i op til 4 etager. Ændringen
sker for at tilpasse til eksisterende lokalplan.
Der udpeges et nyt område til butikker i Lysbro frem for 14-C-40. Det nye område til
butikker udlægges ved Herningvej 37 med ramme 14-C-41.
De eksisterende store grunde/jordbrugsparceller på Funder Skolevej 10-24 udpeges til
store parceller/jordbrugsparceller med ramme 14-D-02. Tidligere var ejendommene
udlagt til almindeligt parcelhusområde.
Ramme 14-R-91 for Elling-banen udvides mod syd ind på matrikel 2ø, Elling, Funder.
Det pågældende areal kan alene benyttes til parkering.
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Udvidelse af ramme til Ellingbanen med et areal mod syd – arealet kan alene benyttes til
parkering.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boliger vest for Funder Kirkeby. Ønsket er ikke imødekommet, da der
vurderes at være tilstrækkelig restrummelighed i Funder Kirkeby på nuværende
tidspunkt. Del af arealet er perspektivareal og kan inddrages, når restrummeligheden i
Funder Kirkeby er brugt – f.eks. gennem et kommuneplantillæg.
• Ønske om boliger ved Æbeløvej. Ønsket er ikke imødekommet, da det vurderes ikke at
være hensigtsmæssigt som byzone.
• Ønske om boliger og/eller dagligvarebutik på Herningvej 116 og 118 mellem Funder
Bakke og Lysbro. Ønsket er ikke imødekommet, da området er omfattet af udpegninger
til Grønt Danmarkskort, vejbyggelinjer og lavbundsareal og samlet set ikke vurderes
egnet til yderligere byudvikling. Der ønskes ikke egentlig byudvikling mellem Funder
Bakke og Lysbro som overordnet princip.
• Ønske om at matrikel 12cv, Funder By, Funder nord for Vestre Ringvej mellem Funder
Bakke og Lysbro helt eller delvist udlægges til byzone/byudvikling (bolig, erhverv, butik
mv). Ønsket imødekommes ikke. En stor del af matriklen er beskyttet natur og strider
mod udpegninger til Grønt Danmarkskort. Udvikling nord for ringvejen vurderes
uhensigtsmæssig, og der ønskes ikke egentlig byudvikling mellem Funder Bakke og
Lysbro som overordnet princip.
• Ønske om dagligvarebutik ved Skærskovhedevej i den vestlige del af Funder. Ønsket
ikke imødekommet da det strider mod den overordnede detailhandelsstruktur og der på
nuværende tidspunkt ikke vurderes at være et lokalt opland i denne del af byen.
Ligeledes ønskes fastholdt nuværende udpegning til offentlige formål.
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•

•

•

Ønske om erhverv mellem Funder Kirkeby og Silkeborg Motorvejen på del af matrikel
19bd Funder By, Funder. Ønsket er ikke imødekommet, da der er udpeget
erhvervsarealer andet sted i Funder og området ikke vurderes at kunne få tilknytning til
byzonearealer. Når Funder Kirkeby er omdannet til byzone, og der er sket en større
udbygning til erhverv i Funder, vil arealet kunne komme i spil til erhvervsudvikling.
Ønske om mulighed for etageboliger i op til 6 etager på Herningvej 39, 41 og 42 eller
dagligvarebutik. Ønsket er ikke imødekommet, da området skal omdannes samlet pga.
eksisterende virksomheder i området og enkelte grundejere ikke ønsker at være med i
ansøgning. Såfremt grundejere er enige, kan muligheden for en omdannelse fra
erhverv til bolig undersøges nærmere for de tre ejendomme.
Ønske om boligformål på Herningvej 51. Ønsket imødekommes ikke da der ikke ønskes
egentlig byudvikling mellem Funder Bakke og Lysbro som overordnet princip.

15 – Skægkær, Sejling, Øster Bording mv.
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Eksisterende ramme til boligformål 15-B-07 udvides mod nord med en del af matrikel
4c. Samtidig reduceres rammen for et areal beliggende i rammens østlige del ved
matrikel 31bx.
• Der udlægges en ny ramme til boligformål ved Sejlingvej i den sydvestlige del af Sejling
med ramme 15-B-24.

Nye boligrammer i Skægkær og Sejling (15-B-07 og 15-B-24).
•

Der udpeges en ny ramme til muligt biogasanlæg med ramme 15-T-30 ved Sejling
Hedevej 5.
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Ny ramme til muligt biogasanlæg.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling i den vestlige del af Øster Bording på matrikel 3ø, Øster
Bording By, Balle. Ønsket er ikke imødekommet, da det vil være en væsentlig
udbygning af Øster Bording og dermed kræve, at Øster Bording overgår til byzone. En
så stor udvidelse af Øster Bording bør ske på baggrund af en nærmere helhedsplan.
Med henblik på Øster Bordings hensigtsmæssige placering i forhold til Silkeborg By og
Silkeborg Motorvejen og de forskellige ansøgninger om boligudbygning vil Øster Bording
udpeges som fremtidig byzone-by, og der skal laves en helhedsplan for dens udvikling.
Det konkrete ønske vil blive taget med i overvejelserne hertil.
• Ønske om boligudvikling i den nordlige del af Øster Bording på matriklerne 2a og 2k,
Øster Bording By, Balle. Ønsket er ikke imødekommet, da det vil være en væsentlig
udbygning af Øster Bording og dermed kræve, at Øster Bording overgår til byzone. En
så stor udvidelse af Øster Bording bør ske på baggrund af en nærmere helhedsplan.
Med henblik på Øster Bordings hensigtsmæssige placering i forhold til Silkeborg By og
Silkeborg Motorvejen og de forskellige ansøgninger om boligudbygning vil Øster Bording
udpeges som fremtidig byzone-by, og der skal laves en helhedsplan for dens udvikling.
Det konkrete ønske vil blive taget med i overvejelserne hertil.
• Ønske om boligudvikling på Øster Bordingstrædet 18 syd for Øster Bording. Ønsket er
ikke imødekommet, da det ikke har sammenhæng til byen og ikke kan etableres efter
”Indefra og ud”-princippet. Ønsket er ikke imødekommet, da det vil være en væsentlig
udbygning af Øster Bording og dermed kræve, at Øster Bording overgår til byzone. En
så stor udvidelse af Øster Bording bør ske på baggrund af en nærmere helhedsplan.
Med henblik på Øster Bordings hensigtsmæssige placering i forhold til Silkeborg By og
Silkeborg Motorvejen og de forskellige ansøgninger om boligudbygning vil Øster Bording
udpeges som fremtidig byzone-by, og der skal laves en helhedsplan for dens udvikling.
Det konkrete ønske vil blive taget med i overvejelserne hertil.
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•

•

•

•

•

Ønske om boligudvikling og eventuel dagligvarebutik syd for Sejling by på matrikel 31
og 3a, Sejling By, Sejling. Ønsket er ikke imødekommet, idet området ikke er
sammenhængende til eksisterende byzone og dermed ikke opfylder ”indefra og ud”princippet. Der udpeges andre arealer til byudvikling i Sejling, og det pågældende areal
udpeges som perspektivområde til en senere udvikling. Den nærmere udvikling af
Sejling og Skægkær skal ske på baggrund af en helhedsplan, som fastsætter den
senere planlægning af området.
Overordnet ønske om mulighed for byudvikling i Lemming og Nisset – herunder til
boligformål og mulighed for et erhvervsområde i Lemming. Der vurderes at være
restrummelighed og byggemuligheder i eksisterende planlægning i Lemming, hvorfor
der ikke udpeges nyt areal til byudvikling. Der vurderes ikke behov for egentlige
erhvervsområder i Lemming. Ønsket om yderligere byudvikling i Nisset er ikke
imødekommet, da der ikke vurderes at være behov herfor på nuværende tidspunkt.
Ønske om dagligvarebutik på Viborgvej 72 syd for Skægkær. Ønsket ikke
imødekommet da arealet ligger uden for byen. Der udarbejdes en helhedsplan for
Sejling/Skægkær, og i den forbindelse vil det skulle undersøges, hvor der vil være
oplagte placeringer til dagligvarebutik i forhold til byerne og kommende arealer.
Ønske om boligudvikling nordvest for Sejling på matrikel 10i, Sejling By, Sejling.
Ønsket ikke imødekommet da der udlægges andre arealer til byudvikling i Sejling og
det pågældende areal udpeges som perspektivområde til en senere udvikling. Den
nærmere udvikling af Sejling og Skægkær skal ske på baggrund af en helhedsplan, som
fastsætter den senere planlægning af området.
Ønske om erhverv mellem Sejling Hedevej og Silkeborg Motorvejen. Ønsket er ikke
imødekommet, da der udlægges areal til biogasanlæg i området.
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16 - Grauballe
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Der udlægges en ny ramme til boligformål med ramme 16-B-18 øst for Nebelvej og
nord for Dalsgårdevej.
• Der udlægges et område til offentlige formål (bydelscenter) med ramme 16-O-05 i
forbindelse med den nye bydel ”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.
• Der udlægges et område til butiksområde med ramme 16-C-02 i forbindelse med den
nye bydel ”Eriksborg” mellem Gødvad og Grauballe.

Nye rammer 16-B-18 og rammerne 16-C-02 og 16-O-05 i Eriksborg.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling syd for Grauballe på matrikel 6a og 20a, Grauballe By,
Svostrup. Ønsket ikke imødekommet da det vurderes som en uhensigtsmæssig
udvikling af Grauballe i forhold til Eriksborg og dennes etapemæssige udbygning.
• Ønske om boligudvikling vest for Grauballe på matrikel 1bo, Grauballe By, Svostrup.
Ønsket er ikke imødekommet, da det ikke kan udlægges, på nuværende tidspunkt, af
hensyn til lugt fra Grauballe Gård.
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20 - Kragelund
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Kragelund Møllevej 1-3 og Engesvangvej 1-5 overgår fra offentlige formål ramme 20-O02 til ramme 20-C-01 til centerformål, da denne anvendelse er mere i
overensstemmelse med faktiske forhold.

Ejendommene overføres til ramme 20-C-01. Lå tidligere til offentlige formål.
•
•

Kragelundsvinget 4 overgår fra ramme 20-D-01 og blandet bolig/erhverv til ramme 20B-02 og dermed rent boligformål.
Der udlægges en ny boligramme med ramme 20-B-10 ved Kragelund Møllevej 20A.
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Ny ramme i den sydlige del af Kragelund – ramme 20-B-10.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling vest for skolen i Kragelund på Frederiksdalvej 19. Ønsket er
ikke imødekommet, da arealet ikke er i direkte tilknytning til byzone og dermed ikke
opfylder ”indefra og ud”-princippet.
• Overordnet ønske om flere grunde i Frederiksdal. Der sker ikke udvidelse af
landsbyafgrænsningen. En eventuel udvidelse skal ske på baggrund af et konkret
projekt.
• Ønske om boligudvikling i den nordlige del af Kragelund på matrikel 14d og 15m,
Kragelund by, Kragelund. Ønsket er ikke imødekommet, da nuværende
restrummelighed i den nordlige del af Kragelund ønskes udnyttet først.

21 - Thorning
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Mads Donns Vej 26-38 udpeges som rækkehusbebyggelse med udvidelse af ramme 21B-09 i henhold til de faktiske forhold.
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Mads Donns Vej 26-38 tages med i ramme 21-B-09 som rækkehusbebyggelse.
•

I eksisterende erhvervsrammer 21-E-02, 21-E-03 og 21-E-04 for områderne ved
Bommen og Diget gives der mulighed for opførelse af solenergianlæg. Der er stadig
mulighed for erhverv.

22 - Vinderslev
Ændringer
• Ingen væsentlige ændringer.

23 - Kjellerup
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Krav om publikumsorienterede erhverv i stueetagen indskrænkes til at gælde for
ramme 23-C-01 alene. Samtidig indskrænkes rammen 23-C-01, således ejendommene
Nørregade 1 og 2, Østergade 1, Vestergade 2 og Grønnegade 1 og 3 ikke er med i
rammen.
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Ramme 23-C-01 reduceres, så de markerede ejendomme udtages. Kravet om
publikumsorienterede erhverv i stueetagen gælder kun ramme 23-C-01.
•

Boligramme 23-B-43 i byens vestlige ende ved Nørrelundvej udvides, og der gives
mulighed for boligbyggeri i op til 3 etager (12 m).
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Ramme 23-B-43 udvides med det markerede areal.
•

•

Der udpeges en ny ramme 23-T-04 til regnvandsbassin på matrikel 6dr. Ejendommen
er i dag et regnvandsbassin, og den nye ramme skal skabe overensstemmelse med
faktiske forhold.
Ramme 23-R-04 til rekreative formål udvides med en del af matrikel 6dq, som
udlægges til rekreative formål.
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Ny ramme 23-T-04 til eksisterende regnvandsbassin. Ramme 23-R-04 til grønt område
udvides med det markerede areal – rundt om ramme 23-T-04.
•

Der udpeges en ny boligramme 23-B-66 til nyt boligområde ved Illervej i byens østlige
ende.

Ny boligramme 23-B-66 ved Illervej.
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24 – Sjørslev/Demstrup
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Eksisterende boligramme 24-B-04 for matrikel 1as og dele af matrikel 1gc (gartnerigrunden) og 1gi, Demstrup By, Sjørslev i den østlige del af Demstrup udtages. Rammen
er uudnyttet til boligformål.
• Der udpeges i stedet en ny ramme til boligformål med ramme 24-B-04 på matrikel 1a
Demstrup By, Sjørslev i den sydøstlige del af Demstrup.

Ny ramme syd for Sognegårdsvej i Demstrup med ramme 24-B-04. Der lå tidligere en ramme
nord for Sognegårdsvej på en del af ”Gartneri-grunden” (vist med rød).

25 – Ans
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
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•
•
•

Eksisterende boligramme 25-B-35 ved Søndergade i byens sydlige del udvides mod syd
og sydvest på matrikel 5i, Iller By, Grønbæk.
Der udpeges en ny ramme til boligformål med ramme 25-B-38 syd for Ternevej og
Solsortevej.
Der udpeges en ny ramme til rekreative formål med ramme 25-R-10 vest for
Søndergade mellem rammerne 25-B-35 og 25-B-38.

Nye rammer ved Søndermarksgade i den sydlige del af Ans (ramme 25-B-38, 25-B-35, 25-R10 og 25-R-07 (rekreative rammer)).
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling i Grønbæk. Ønsket er ikke imødekommet, da Grønbæk ikke på
nuværende tidspunkt ønskes overført til byzone og byudviklingsby.

30 – Fårvang
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
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•

Rammerne 30-B-09 (boligformål), 30-R-06 (rekreative formål) og 30-O-05 (offentlige
formål) i byens østlige del reduceres. Områderne er ikke realiseret.

Rammerne 30-O-05, 30-R-06 og 30-B-09 i Fårvangs østlige del reduceres til den sorte
rammeafgrænsning. De farvede arealer udenfor den sorte rammeafgrænsning udgår.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om at ejendommen Vestervang 11 går fra erhverv til fremtidigt boligformål.
Ønsket er ikke imødekommet, idet området overordnet set stadig vurderes at være i
drift som erhvervsområde.
• Ønske om at ejendommen Århusvej 6 umiddelbart øst for Fårvang udlægges til
boligformål. Ønsket er ikke imødekommet, da det vurderes at være lokalplanlagt for en
stor boligudbygning, som endnu ikke er realiseret og dermed vurderes behovet for
yderligere boliger lille på nuværende tidspunkt.
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31 – Gjern
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Der udpeges et nyt boligområde med ramme 31-B-28 ved Lille Amerika i byens
sydvestlige del (sydvest for Falkenkær) på en del af matrikel 9m, Holmstol By,
Skannerup.

Ny ramme til boligformål 31-B-28 i den sydlige del af Gjern.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling mellem Holmstol og Skannerup på matrikel 6a, Holmstol By,
Skannerup. Ønsket er ikke imødekommet, da det ikke ønskes at overføre Holmstol og
Skannerup til byzone-byer på nuværende tidspunkt, da der ikke vurderes væsentligt
behov for udstykningsmuligheder.

32 – Voel
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
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•

Ingen væsentlige ændringer.

Ikke-imødekomne ønsker
• Generelt ønske om udvidelse af ramme 32-B-15 mod sydvest til boligformål. Ønsket er
ikke imødekommet, da der vurderes at være restrummelighed i rammen i dag samt
placering af fordelingsvej i arealet.

33 – Resenbro
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Rammen 33-R-02 for Jyllandsringen tilpasses, så den dækker Jyllandsringen og dennes
fysiske aktiviteter, men ikke skov og lignende uudnyttede arealer.
• Eksisterende boligramme 33-B-20 i den vestlige del af Resenbro for Skærbækvej 122 142 udgår, da det har vist sig svært at realisere rammen. Eksisterende bebyggelse kan
fortsætte som hidtil.

Det markerede areal udtages af kommuneplanen.

34 – Sorring
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Rammen 34-B-16 til boligformål, i byens nordlige del, udvides til at omfatte hele
matrikel 12m, Sorring By, Dallerup. Matrikel var tidligere delt op af to forskellige
rammer.
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Ramme 34-B-16 udvides med det markerede areal.

35 – Hårup, Linå og Laven
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Eksisterende rammer 35-E-52, 35-E-50 (erhvervsformål) og 35-R-50 (rekreative
formål) tilpasses, så rammerne ikke længere går ind i forslag til fredning.
• Eksisterende rammer 35-E-60 og 35-E-62 (erhvervsformål) ændres i deres geografi.
• Ramme 35-E-53 (erhvervsformål) udvides til at omfatte en del af matrikel 18a og en
del af 18c, Hårup By, Linå.
• Der udpeges en ny ramme til erhvervsformål på matrikel 10l og 12d, Linå By, Linå med
ramme 35-E-63.
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Ny ramme 35-E-63. Ramme 35-E-53 udvides mod vest (rød markering), og 35-E-52 reduceres
mod vest.
•
•

En del af matrikel 14k, Linå By, Linå udpeges til regnvandsbassin med ramme 35-T-01.
Der udpeges en ny ramme til boligformål med ramme 35-B-13 i den nordøstlige del af
Linå på en del af matrikel 9r, Linå By, Linå.
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Nye rammer 35-B-13 og 35-T-01 i den østlige del af Linå.
•

Eksisterende grønt areal syd for Laven Station i Laven udpeges som rekreativt område
med ramme 35-R-92.

Arealet syd for banen og Laven Station udlægges som rekreativt område.
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36 – Sejs-Svejbæk
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Eksisterende ramme 36-C-01 til centerformål reduceres, så Julsøvej 45-45E ikke er
omfattet af rammen. I stedet er ejendommen udlagt til boligformål i overensstemmelse
med kommende anvendelse.
• Eksisterende boligramme 36-B-09 udvides til at omfatte ejendommen Julsøvej 245.
• Der udlægges en ny boligramme til tæt-lav boligbebyggelse for ejendommen Brassøvej 19.
• Der udpeges en ny boligramme 36-B-41 for en del af Sindbjerg Mosevej.
• Der udpeges en ny boligramme 36-B-25 i Linå Vesterskov i byens nordøstlige del.

Nye boligrammer 36-B-25 og 36-B-41.
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Ny ramme 36-B-27 til tæt/lav boligbebyggelse på Brassøvej.

Den markerede ejendom udtages fra 36-C-01 og udlægges til boligformål.
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40– Them, Knudlund og Salten
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Matrikel 1i, Salten By, Them inddrages i kommuneplanramme 40-B-47 til boligformål.
Matriklen var tidligere udlagt til offentlige formål.
• Der udpeges en ramme til virksomheden ”Gothenborg” på Gothenborgvej 3 til udvidelse af
deres aktiviteter med ramme 40-L-01.
• Der udpeges et nyt boligområde mellem Salten og Them med ramme 40-B-26.

Ny ramme 40-B-26 mellem Salten og Them. Ny ramme 40-L-01 til Gothenborg. Rød cirkel
viser matriklen som går fra offentlige formål til boligramme 40-B-47.
Ikke-imødekomne ønsker
• Ønske om boligudvikling umiddelbart nord for Them på Them Skovvej 20. Ønsket er
ikke imødekommet, da det strider mod udpegning til Grønt Danmarkskort og ikke
vurderes som den mest egnede udviklingsretning for Them i forhold til den nye
udpegning mellem Salten og Them.
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41– Virklund
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Rammen 41-O-01 for Virklund skole udvides til at omfatte ejendommene Virklundvej 32,
36 og 38. De tre ejendomme var tidligere udlagt til centerformål.

Pågældende ejendomme overgår til offentlige formål.
•
•

Der udpeges en ramme til centerformål for Mørksøvej 1 med mulighed for
udvalgsvarebutikker i ramme 41-C-02.
Der udpeges en ny ramme for en del af erhvervsområdet på Mørksøvej til
transformationsområde med ramme 41-A-02. Der sker i den forbindelse ændringer af
eksisterende erhvervsrammer.
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Nye rammer ved Mørksøvej-kvarteret. Herunder 41-C-02 til centerformål og 41-A-02 til
transformationsområde.

42– Bryrup og Hjøllund
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Kommuneplanrammerne i Vinding (42-D-91, 42-D-93 og 42-D-95) tilrettes til gældende
lokalplan.
• Der udpeges en ny ramme 42-D-92 til fællesfaciliteter i den østlige del af Vinding i
overensstemmelse med gældende lokalplan.
• Der udpeges en ny ramme 42-D-94 til jordbrugsparceller i den østlige del af Vinding i
overensstemmelse med gældende lokalplan.
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Rammerne for landsbyen Vinding. Nye rammer 42-D-92 og 42-D-94.

43– Gjessø
Ændringer
Herunder er oplistet væsentlige ændringer af rammer:
• Ingen væsentlige ændringer.
Ikke-imødekomne ønsker
• Generelt ønske om at nuværende udpegning til muligt centerområde med ramme 43-C02 på Brandevej 3 omdannes til boligformål. Ønsket ikke imødekommet da der allerede
er mulighed for boliger, og denne mulighed videreføres i Kommuneplan 2020-2032.
• Generelt ønske om flere boligudlæg i Gjessø – eksempelvis ved Gjessøvej og
Løgagervej eller ved Sønder Gjessøvej. Ønsket er ikke imødekommet, idet der vurderes
at være restrummelighed i Gjessø på nuværende tidspunkt. De konkrete områder er
udpeget som perspektivarealer, og der er lavet en strukturplan for området ved
Gjessøvej og Løgagervej. Områderne kan komme i spil ved konkret planlægning, eller
når restrummeligheden er brugt i højere grad.
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OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER VED AREALUDLÆG
Der er gennemført en screening af alle væsentlige rammeændringer og væsentlige ændringer i
kortlag og retningslinjer i Kommuneplan 2020-2032, i forhold til Kommuneplan 2017-2028.
Det fremgår af screeningen, at der er ændringer i kommuneplanen, der kan få væsentlig
negativ indvirkning på miljøet. Kommuneplanen skal derfor miljøvurderes i henhold til
miljøvurderingsloven.
Miljørapporten er afgrænset til at omfatte de retningslinjer, arealudlæg og
kommuneplanrammer, hvor det er vurderet, at ændringerne kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Miljøvurderingen er sket ud fra de miljøparametre, der er relevante i forhold til den
konkrete ændring.
Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er sket i en intern
proces i kommunen. I forbindelse med denne proces er flere arealudlæg og
rammebestemmelser justeret, med henblik på at mindske påvirkningen på miljøet.
Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger ved en række udlæg og
arealreservationer. Miljøvurderingen fremgår af kommuneplanen og kan ses her.
Herunder er oplistet et uddrag af miljøvurderingen. Uddraget omfatter væsentlige
miljøpåvirkninger, hvor Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at påvirkningerne ikke altid vil
kunne afbødes, og som derfor kan indebære et politisk valg.

Nye arealudlæg til byvækst
Miljøvurderingen af KP20 peger på, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger ved udlæg af
arealer til byvækst ved Eriksborg, Ans, Funder, Kragelund og Svejbæk.
Eriksborg
Eriksborg skal danne ramme om nye boligområder, nyt erhvervsområde, nyt bydelscenter med
tilhørende faciliteter mm. Områdets karakter vil dermed blive væsentligt ændret. Der er
væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til
• kulturarv
• regnvandshåndtering
• trafik
Der skal tages hånd herom i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning.
Ans
I Ans udlægges nye store arealer til byudvikling gennem to rammer til boligformål og to
rammer til rekreative formål. Arealerne skal give mulighed for en boligudbygning i Ans, der
svarer til den forventede udvikling i befolkningstallet. Der er væsentlige miljøpåvirkninger i
forhold til
• landskabsmæssige påvirkninger
• økologisk forbindelse
• mulig natur
• levesteder for bilagIV arter, så som flagermus og markfirben.
Påvirkningerne er varige og vil kun i begrænset omfang kunne afbødes, i forbindelse med den
videre planlægning. Ved udnyttelse af rammen skal der undersøges for forekomst af bilag-IV
arter.
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Funder
Ved Funder udlægges arealer til ny byvækst ved Sejlgård Hovedgård, sydvest for den
eksisterende by Funder. Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til
• kulturarv
• skov og skovbyggelinjer
• regnvandshåndtering
• trafik
Der skal tages hånd herom i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning.
Svejbæk
I Linå Vesterskov ved Svejbæk udlægges et eksisterende skovareal på 11 ha til boligformål.
Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til
• skov
• naturindhold
• økologisk forbindelse
• mulig natur
• nuværende rekreative anvendelse
Rydning af skov til andre formål vil udløse en VVM-proces.
Påvirkningerne er varige og vil kun i begrænset omfang kunne afbødes, i forbindelse med den
videre planlægning. Ved udnyttelse af rammen skal der undersøges for forekomst af bilag-IV
arter.
Kragelund
Kommuneplanen giver mulighed for byvækst i Kragelund, men det kan være vanskeligt at
gennemføre. Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til
• Drikkevandsinteresser
• Regnvand
Området ligger i indvindingsoplandet til Hvinningdal Vandværk. Det betyder, at regnvandet
som udgangspunkt ikke må nedsive pga. grundvandsinteresser. Da det heller ikke kan afledes
til en recipient, kan det være vanskeligt at komme af med regnvandet fra området.

Drikkevandsinteresser
Silkeborg Kommune vurderer samlet, at risikoen for grundvandsforurening i forbindelse med
de planlagte bolig- og erhvervsudlæg vil være minimal, med de rammebestemmelser for
tekniske tiltag, der er angivet i Grundvandsredegørelsen.
Dog henledes opmærksomheden på byudvikling i indvindingsoplandet til Hvinningdal
Vandværk – som i Kragelund - hvor halvdelen af kommunens grundvand indvindes. Her kan
selv en minimal risiko i værste fald have store konsekvenser for vandforsyningen.

Landbrugsinteresser
Ved Eriksborg og ved Sejling kan byudviklingen påvirke landbrugserhvervet negativt.
Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til:
• der inddrages god landbrugsjord til byudvikling
• byudviklingen hindrer udvikling af de nærliggende landbrugsejendomme
• gener i form af lugt, støj og fluer
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Planlovens § 15 b medfører, at byudviklingsmulighederne formentlig kun kan udnyttes fuldt
ud, hvis eksisterende husdyrproduktioner i de nærliggende områder lukker

Produktionserhverv
Der er enkelte steder udlagt arealer, der kan give anledning til miljømæssige konflikter –
herunder lugt og støj mellem eksisterende erhvervsområder, hvor der kan etableres
produktionserhverv, og nye udlæg til bolig- og rekreative formål, samt mellem eksisterende
boligområder og nye udlæg til tekniske anlæg og produktionserhverv.
Væsentlige miljøpåvirkninger og -konflikter skal løses i den efterfølgende detailplanlægning,
som både skal sikre at produktionserhvervene ikke får begrænset deres drifts- og
udviklingsvilkår, og sikre at nye boligområder og rekreative områder ikke belastes væsentligt.
Det forventes at påvirkningerne i et vist omfang vil kunne afbødes ved særlige tiltag i
forbindelse med detailplanlægningen af områderne. Det kan dog også betyde, at områderne
ikke i alle tilfælde vil kunne udnyttes i fuldt omfang.

Biogasanlæg
Der udlægges med Kommuneplan 2020-2032 en ny ramme til biogasanlæg nordvest for
kraftvarmeværket i Silkeborg. Arealet ligger i tilknytning til det eksisterende solenergianlæg.
Arealet består af landbrugsareal og ligger i landzone. Der ligger en landejendom i rammen.
Afstanden fra rammegrænsen til nærmeste bolig i det åbne land er ca. 200 m og nærmeste
lokalplanlagte boligområde ligger i en afstand på ca. 350 m.
Afstanden fra området til nærmeste bolig i det åbne land er ca. 200 m. Nærmeste
lokalplanlagte boligområde ligger ca. 350 m. syd for rammen. Anlægget kan give anledning til
væsentlig miljøpåvirkning i området. En nærmere vurdering skal foretages i forbindelse med
projektets realisering. Ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning anbefaler Miljøstyrelsen en
afstand på mindst 500 m fra et biogasfællesanlæg til et boligområde.
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KOMMUNEPLAN

2020

OVERSIGT OVER BORGERMØDER
Kommuneplan 2020 sendes i offentlig høring i otte uger fra 17. august
til 12. oktober 2020. I den forbindelse vil der blive afholdt borgermøder
i stort set samtlige lokalområder samt to temaborgermøder med fokus
på henholdsvis ”Arkitekturpolitik, Eriksborg og Søfronten” samt ”Vækst
og Mobilitet”. Der værnes om nærdemokratiet i Silkeborg Kommune,
og derfor er de mange borgermøder under kommuneplanrevisionen
af stor værdi. Lokalrådene er værter og arrangører af borgermøderne.
På borgermøderne vil der være både politisk og administrativ
repræsentation og Midtjyllands Avis dækker samtlige borgermøder
jounalistisk med referat samt billeder.

Borgermøder i lokalområderne
1. september

Sejs-Svejbæk

Kl. 19.00-21.00

Multihuset, Julsøvej 126, 8600 Silkeborg

Hinge-Nørskovlund

Kl. 19.00-21.00

Nørskovlund Forsamlingshus, Nørskovlundvej 33, 8620 Kjellerup

Skægkærområdet

Kl. 19.00-21.00

Sinding Forsamlingshus, Sinding Hovvej 39A, 8600 Silkeborg

Silkeborg City

Kl. 19.00-21.00

Medborgerhuset, Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg

Resenbro

Kl. 19.00-21.00

Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5, 8600 Silkeborg

7. september

Gødvad

Kl. 19.00-21.00

Café GIF, Arendalsvej 93, 8600 Silkeborg

8. september

Gjessø

Kl. 19.00-21.00

Gjessø Hallen, Hedehusvej 2A, 8600 Silkeborg

9. september

Them-Salten +Skovlandet

Kl. 19.00-21.00

Medborgerhuset, Røllikevej 3, 8653 Them

Gjern

Kl. 19.00-21.00

Gjern Kultur - og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Kjellerup

Kl. 19.00-21.00

AL-huset, Skolegade 5, 8620 Kjellerup

Sydbyen

Kl. 19.00-21.00

Sydbyhallerne, Jernbanevej 64-66, 8600 Silkeborg

Sjørslev-Demstrup

Kl. 19.00-21.00

Sjørslev sognegård, Sognegårdsvej 41, 8620 Kjellerup

3. september

10. september

Kragelund
14. september
15. september

Balle

16. september

Voel

Kl. 19.00-21.00

Voel Forsamlingshus, Sorringvej 26, 8600 Silkeborg

Fårvang

Kl. 19.00-21.00

Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang

Ans-Grønbæk

Kl. 19.00-21.00

AIKC , Ans Søpark 30, 8643 Silkeborg

Funder-Lysbro

Kl. 19.00-21.00

Elmehuset, Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg

17. september

Blicheregnen
22. september

Virklund

Kl. 19.00-21.00

Virklund Fritidscenter, Paradisvejen 1A, 8600 Silkeborg

23. september

Sorring

Kl. 19.00-21.00

Forsamlingshuset Sorring, Hovedgaden 21, 8641 Sorring

Grauballe

Kl. 19.00-21.00

Grauballe Skole, Grauballe Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg

Vinderslev

Kl. 19.00-21.00

Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30, 8620 Kjellerup

Alderslyst

Kl. 19.00-21.00

Nordre Fælleshus, Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg

Hvinningdal

Kl. 19.00-21.00

Hvinningdal Kirke, Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg

29. september
30. september

Temaborgermøder
2.september

Arkitekturpolitik,
Eriksborg og Søfronten

1. oktober

Vækst og mobilitet
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FORORD
VELKOMMEN TIL SØHOLT!
’Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena’ er
resultatet af et grundigt og inkluderende samarbejde
mellem de mange interessenter i og omkring Søholt.
Der er blevet arbejdet målrettet med at få involveret
borgere og foreninger undervejs i processen for at
kunne give deres præg på udformningen af helhedsplanen.
Ambitionen med nærværende helhedsplan er at
skabe et unikt sports- og fritidsområde i Silkeborg.
Søholt skal invitere til fællesskab, mangfoldighed,
leg og bevægelse. Søholt skal være et grønt, aktivt
åndehul i byen med faciliteter, der er åbne og
tilgængelige for alle. Samtidig skal unikke og specialiserede faciliteter sikre det høje, professionelle
niveau og skabe regionale såvel som nationale og
internationale idrætsoplevelser.

Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen
er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få
hjemme i Søholt.
Søholt Sports- og Fritidsarena opfordrer alle – både
eksisterende og nye samarbejdspartnere - til at tage
del i udviklingen. Vi håber, at du vil være med - hvad
enten det er ved at deltage i aktiviteter, ved løbende
at holde dig orienteret om planens fremdrift eller ved
at beslutte dig for, hvordan du eller din organisation
kan være en del af at realisere planen. Det er et
arbejde og et samarbejde, som både vi, byrådet og
forvaltningen ser frem til at gå i gang med!

God fornøjelse.

På vegne af:
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
i Silkeborg Kommune
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INTRODUKTION
EN CENTRAL BELIGGENHED
Beliggende kun ca. 2 km fra Silkeborg midtby, og
langs med Silkeborg Motorvejen, ligger Søholt –
Silkeborg kommunes største idrætsområde.
Anlægget er hjemmebane for store professionelle
sportsorganisationer, såvel som en bred vifte af
øvrige idrætsforeninger. Men kampen om pladsen er
stor, og der hersker et gennemgående potentiale for
sammentænkning på tværs af idrætsorganisationer.
Med tanke på Silkeborg Kommunes stærke outdoor- og idrætskultur, og målsætningen om at være
Danmarks Outdoor-hovedstad, er Søholt et oplagt
udviklings- og brandingområde for Silkeborg Kommune - og med international rækkevidde.
ET STORT POTENTIALE
Søholt har potentialet til at blive stedet, som samler
Silkeborg by om idræt og sundhed. Et sted med
plads til elitesportsudøvere, foreningsliv og almindelige borgere. Et sted, hvor idræt og hverdag tænkes
sammen. Et sted, hvor man tænker i synergier frem
for individuelle løsninger.
Afsættet er et samarbejde mellem den nuværende
forsamling af aktører og de fremtidige foreninger,
skoler og institutioner, som ser et aktiv i området.
Helhedsplanen er første skridt på vejen.

HELHEDSPLANERS POTENTIALE TIL AT HØJNE
DEN SPORTSLIGE KVALITET
I processen med tilblivelsen af helhedsplanen for
Søholt Sports- og Fritidsarena har eliteSilkeborg
indgået som en væsentlig part i arbejdsgruppen for
bl.a. at kvalificere de sportslige prioriteringer og
strategier. I tilblivelsen har der været et stort fokus
på at sikre en vidensbaseret tilgang til udvikling
af idrætsmiljøer samt et indgående kendskab til
samspillet mellem lokale og nationale strategier på
facilitetsområderne.
Al forskning viser, at det nytter at tænke i helheder
og i helhedsplaner, når fritids- og sportsanlæg skal
planlægges. Det viser sig bl.a. i undersøgelser af den
sportslige kvalitet. Dette understøttes eksempelvis
af Casper Lindemann fra Danmarks Idræts Forbund,
som udtaler, at:
”Flersidig udnyttelse og fælles brug af idrætsfaciliteter og mødesteder for idrætten skaber synergier
mellem idrætsgrene og det effektiviserer og optimerer udnyttelsen. Men faciliteterne skal bygges
og organiseres derefter. Ikke alle idrætsfaciliteter
er optimale for både elite og bredde. Eliten har i
højere grad behov for specialiserede anlæg og større
råderum.
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I en helhedsplan for idræts- og fritidsområder bør
man derfor altid planlægge med udgangspunkt i flere
målgrupper og for at tilgodese både elite, bredde,
idrætsforeninger og selvorganiserede udøvere.
Samtidig er det vigtigt at kigge på alle de funktioner,
der kan etableres til fælles brug – baneanlæg såvel
som mødesteder.”
Casper Lindemann, DIF.
HELHEDSPLAN FOR SØHOLT
Helhedsplanens formål er at sætte rammerne for
den strategiske og fysiske udvikling af Søholt Sportsog Fritidsarena. Planen består af en vision og en
række strategier, der beskriver, hvordan området kan
udvikles. Derfor er vedtagelsen af denne helhedsplan
et startskud for udviklingen af området, der bringer
den overordnede ramme på plads.
Planen indeholder en fysisk del i form af selve
helhedsplanen med hovedgreb og fysiske delelementer. Derudover er der en række strategier, der
knytter sig på den fysiske plan og giver fælles fodslag
for aktører.
Til sidst gives der en række anbefalinger til
åbningstræk, som kan være med til at kickstarte
udviklingsprocessen for Søholt Sport- og Fritidsarena.

Visualisering af ’Strædet’

VISION

SØHOLT FOR ALLE

Søholt skal være
Silkeborg Kommunes
centrale sports- og
fritidsarena
– til idræt, sundhed, leg og
bevægelse, til de unge og ældre, til familier og venner, til de
foreningsaktive og de selvorganiserede,
til hverdagsmesteren og verdensmesteren.

Med helhedsplanen ønsker vi, at Søholt skal
være kommunens største og centrale sportsog fritidsarena. Et nemt tilgængeligt område,
som inviterer til fællesskab, sundhed og
mangfoldighed på tværs af foreningstilknytning,
køn og alder. På Søholt skal der være plads til
alle.

Søholt skal være hal 2, vinterbane og mødelokale for alle foreninger i kommunen og et
mødested til bevægelse og leg for kommunes
borgere. Dermed opfyldes foreningernes behov
for flere faciliteter og mere træning og
borgernes ønske om fællesskab og aktiviteter
i det fri.

Det er på Søholt, vi har og etablerer unikke og
specialiserede faciliteter. Det er faciliteter,
som sikrer, at vores professionelle og elitære
foreninger kan træne på et højt niveau og blive
endnu bedre, men samtidig er i øjenhøjde med
breddeforeninger, skoler og institutioner.

Det er derfor væsentligt, at alle faciliteter og
områder på Søholt er åbne og tilgængelige.
Det betyder, at specialindrettede faciliteter
kan benyttes af flere brugere på skift eller
samtidigt, og at nye faciliteter udvikles, så de
kan indeholde flere aktiviteter på skift eller
samtidigt.

Selvom Søholt er hjemmebane for nogle
foreninger, skal Søholt for andre foreninger,
skoler og institutioner være et tillæg til deres
eksisterende, decentrale faciliteter. For vores
borgere skal Søholt være et grønt og inspirerende åndehul i byen.
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Med en åben adgang til området og tilgængelige faciliteter sikres rammerne for at opnå
en mangfoldig sports- og fritidsarena med
fællesskab på tværs. Derved skabes et
grundlag for synergi og samarbejde, som
optimerer området og brugen af faciliteterne til
gavn for alle.
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HOVEDGREB

STRÆDET
’Strædet’ er rygraden i planen. Det
binder Søholt sammen gennem et
aktivt øst/vest-gående gadeforløb. Nye
funktioner og faciliteter henvender sig
herimod og skaber et fælles nyt aktivt
byrum.

’DET GRØNNE HJERTE’
’Det grønne hjerte’ skaber et offentligt
tilgængeligt grønt areal centralt i
Søholt. En fælled med plads til hverdagens rekreative formål for beboere
og besøgende.

LOOPET

SØHOLT SPORTSOG FRITIDSARENA

’Loopet’ er områdets interne stisystem. Det skaber trygge gå- og
løberuter i området og kobler sig på
byens eksisterende stinetværk, så
der skabes sikre overgange til, fra og
igennem området.

Tilsammen understøtter hovedgrebet
visionen om et aktivt og samlet Søholt.
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STRATEGIER
MÅLSÆTNINGER

STRATEGIER FOR SØHOLT SPORTS- OG FRITIDSARENA
Sammen med visionen skal strategierne sætte retning for udviklingen af Søholt. Strategierne er ’spilleregler’
for Søholt, der beskriver, hvad Silkeborg Kommune i samarbejde med aktørerne ønsker at gøre for at realisere
den overordnede vision. Under hver strategi er de nøgleord, som uddyber, hvordan vi sammen vil arbejde
videre med Søholt - internt i kommunen og i dialog med øvrige aktører.

LOKAL FORANKRING
OG BREDT EJERSKAB

TRYGHED
OG IMØDEKOMMENHED

MERE MED MINDRE

Drivkraften og sammenhængskraften i
enhver klub er den lokale forankring og det
brede ejerskab. Det skal vi holde fast i! Den
lokale forankring er dog i dag (næsten) alene
knyttet til klubberne. Der skal OGSÅ sikres en
lokal forankring og et bredt ejerskab til selve
Søholt.

Fælles faciliteter skal styrke sammenhængskraften, optimere brugen af området og
belægning af faciliteterne.

Arkitektur og faciliteter skal bidrage til at
skabe en attraktiv, sammenhængende og
tryg fritids- og sportsarena.

Nøgleord og konkrete forslag:

Nøgleord og konkrete forslag:

Nøgleord og konkrete forslag:

•

Tværgående organisation/sekretariat.

•

Synergi.

•

Større tryghed med bedre belysning.

•

Sikre samarbejde klubberne igennem.

•

’Kloge m²’ (både indendørs og udendørs).

•

Ingen bagsider.

•

Fælles kommunikation.

•

•

Åbne og udadvendte stueetager.

•

Bedre muligheder for fondsansøgning.

Én facilitet skal kunne bruges til flere
aktiviteter.

•

2+2 må ikke give 80 %.

•

Åbne området op (ikke kun for dem, som
har et ærinde).

•

Aktivering af kantzoner.

•

Alle områder skal være ’nogens’ - ikke
’ingens’.
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SMUKKERE BYRUM
OG LANDSKAB

FRITIDS- OG SPORTSRELATEREDE ANVENDELSER

BEDRE ADGANG TIL, FRA
OG IGENNEM OMRÅDET

I dag plejes baner og bygninger, men store
dele af Søholt ligger ubenyttet hen, så det får
karakter af ’restarealer’. Kvaliteten af disse
’restarealer’ skal hæves, så det generelle
indtryk af området bliver højnet.

Søholt har en central placering i Silkeborg by,
men alligevel kommer langt de fleste brugere
til området i bil. Potentialet med den centrale
beliggenhed skal udnyttes ved at forbedre
adgangen til, fra og igennem området.

Alle anvendelser inden for Søholt bør relatere
sig til fritid, sport og sundhed.

Nøgleord og konkrete forslag:

Nøgleord og konkrete forslag:

Nøgleord og konkrete forslag:

•

En grøn fælled.

•

•

Beboelse/overnatning.

•

Grønne forbindelser.

Bedre stisystem (adgang til, fra og
igennem området skal forbedres).

’Vild med vilje’ - områder med et lavt
plejeniveau, som er positivt for biodiversiteten og billigere at drifte.

Tydeligt hierarki mellem fodgængere,
cyklister og personbiler.

•

•

•

Kontor- og serviceerhverv (fysioterapi/
personlig træning/skadesbehandling/
lægehus/behandler m.v.).

•

Bilparkering skal placeres i kanten af
området (ikke midt i).

•

Offentlige formål (hal/sundhedshus/
undervisning/institutioner m.v.).

•

Endnu bedre offentlig transport.

•

Café/restaurant.

•

Detailhandel (fan-merchandise/sportstøj/
cykeludstyr e.a. i mindre omfang).

•

Igen, alle områder skal være ’nogens’ ikke ’ingens’.
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HELHEDSPLAN

SØHOLT SPORTS- OG FRITIDSARENA
Helhedsplanen disponeres efter fem overordnede
områder; ’Strædet’, ’Det grønne hjerte’, ’Loopet’,
Byggeområder og Parkering.
Som rygraden i planen, bindes Søholt sammen af
et aktivt øst/vest-gående stræde. Nye funktioner og
faciliteter henvender sig imod strædet og skaber et
nyt samlende og aktivt byrum.

F
A

P

D
H

Med ’Det grønne hjerte’ skabes et offentligt tilgængeligt grønt areal centralt i Søholt. En fælled med plads
til hverdagens rekreative formål.
Fælleden understøttes af det rekreative stisystem.
Det interne loop i området, som kobler sig på byen.
’Loopet’ giver borgere og besøgende nem adgang til,
fra og rundt i Søholt.

B

P

G
C

P

E
P

SIGNATUR

Byggeområderne er store og fleksible områder, så
de nemt kan tilpasse sig til området alt efter behov.
Fælles er, at de alle henvender sig mod ’Strædet’ for
at understøtte byrummets liv langs denne strækning.
Parkering placeres langs områdets ankomstarealer i kanterne. Effektiv skiltning og dobbeltudnyttelse vil bidrage til at aktivere parkeringsflader.

A

Disponeringsplan, som grundlag for ny lokalplanlægning.

Tilsammen understøtter disponeringsplanen visionen
om et aktivt og samlet Søholt.
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Søholt Stien

SIGNATUR

Ege Allé

P

Områdeafgrænsning
Strædet
Loopet
Det ‘grønne hjerte’
Byrum
Parkering

Silkeborg Langsø

ELEMENTER
01 Nye ankerpunkter

02 Det grønne landskabstræk

I HELHEDSPLANEN

1. EKSISTERENDE OG NYE ANKERPUNKTER

2. DET GRØNNE LANDSKABSTRÆK

Søholt er i dag karakteriseret af to ankerpunkter, der vejer tungt i hver
sin ende af området. Hhv. det vestlige ankerpunkt; Jysk Arena og Jysk
Park, og det østlige ankerpunkt; Silkeborg Atletikstadion. Begge har
regional og national tiltrækningskraft. Det nye svømmecenter vil give mere tyngde til det vestlige ankerpunkt og den vestlige
del af Søholt.

Søholt Parkvej forbinder i dag vest med øst, og har et stærkt
landskabstræk med træer på begge sider af vejen. Vejstrækningen
benyttes dog i dag kun ved spidsbelastningssituationer og
højrisikokampe. Vejen opleves lang og uattraktiv til fods.
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03 Strædet

04 Nye funktioner langs strædet

3. ET STRÆDE, SOM FORBINDER ØST OG VEST

4. NYE FUNKTIONER I SAMSPIL MED STRÆDET

For at sikre et samlet Søholt, bør de to ankerpunkter sammenbindes af
et fodgængervenligt stræde. Søholt Parkvej har potentialet til at blive
et grønt og aktivt stræde. Et stræde, som ikke kun vil forbinde Søholts
ankerpunkter, øst og vest, men også vil puste liv ind i det centrale
Søholt.

Strædet er det planmæssige greb, som planlagte og fremtidige bygninger og faciliteter skal placeres ud til og orienteres mod. Udadvendte
funktioner og indgange skal i særdeleshed åbne sig mod strædet, så
besøgende også får oplevelsen af et aktivt, imødekommende og samlet
Søholt.
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05 Grøn fælled

06 3km rekreativ loop

5. EN FÆLLED BLIVER SØHOLTS ’GRØNNE HJERTE’

6. ET REKREATIVT LOOP

En grøn, centralt beliggende fælled i området vil blive Søholts ’grønne
hjerte’. Området vil blive et aktiv for hele byen - også for dem, som
ikke dyrker organiseret idræt, fordi den grønne fælled i høj grad vil egne
sig til de selvorganiserede aktiviteter. Desuden kan fælleden virke til at
sikre en større biodiversitet i området.

Det rekreative loop sikrer, at kanten af området også forbindes med
strædet og ’Det grønne hjerte’. Loopet sikrer gode forbindelser til gang
og løb til, fra og gennem Søholt. Forskellige funktioner, såsom legepladser, cross fit station, outdoor yoga osv., udfoldes langs det rekreative
loop. Oplyste stier og aktiviteter langs loopet vil skabe en tryggere
oplevelse inden for Søholt.
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REALISERING

ANBEFALINGER TIL ÅBNINGSTRÆK
Helhedsplanen anbefaler følgende åbningstræk til
udviklingen af Søholt. Åbningstrækkene rummer
både strategiske og fysiske elementer, som alle bidrager til at indfri visionen for Søholt som ’Silkeborg
Kommunes foretrukne sports- og fritidsarena’.
STRATEGISKE ÅBNINGSTRÆK
De anbefalede, strategiske åbningstræk er, at
helhedsplanen skal danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for hele Søholt, og at der skal
skabes en bæredygtig organisering omkring brugen
af Søholt. Med de strategiske åbningstræk sikres en
langtidsholdbar og brugerinddragende udvikling af
området.

LOKALPLAN
Et strategisk åbningstræk er at udarbejde en
lokalplan for hele området. Denne skal delvist
være en rammelokalplan og delvist byggeretsgivende. Dette vil sikre, at udviklingen
af Søholt er planlagt med et fremtidssikret
perspektiv, der tillader etablering af nye
faciliteter, men med respekt for den nuværende brug af området.

FYSISKE ÅBNINGSTRÆK
De anbefalede, fysiske åbningstræk er aktivering af
strædet, loopet og etablering af ”det grønne hjerte”.
Desuden er det etablering af en ny bygning med
omklædningsfaciliteter m.m. samt etablering af
flere kunstgræsbaner. De fysiske åbningstræk er
gensidigt afhængige af hinanden, men alle medvirker
de til, at foreninger, borgere og alle brugere af Søholt
oplever et tilgængeligt, indbydende og åbent Søholt,
som samtidig sikrer optimale vilkår for sports- og
fritidsaktiviteter.
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ORGANISATION
Et strategisk åbningstræk er at skabe en
inddragende organisering omkring brugen af
Søholt med fokus på blandt andet tildeling
af tider og baner, samlet koordinering af
aktiviteter samt branding og udvikling af
området.

STRÆDE, LOOP OG
’DET GRØNNE HJERTE’
Et fysisk åbningstræk er etablering af
hovedgrebet, strædet, loopet og ”det grønne
hjerte”, samt en tilhørende aktivering af elementerne. Aktivering er skiltning, belysning,
opholdsmuligheder, rekreative funktioner
mv., hvilket sikrer en solid infrastruktur samt
nye muligheder for at bruge området.

OMKLÆDNING M.M.
Et fysisk åbningstræk er at etablere en
ny bygning med omklædningsfaciliteter
m.m., som kan huse områdets bredde- og
subelitære klubber. Udover omlædning kan
bygningen rumme mødelokaler m.m., som
skal bruges til afvikling af fodboldaktiviteter,
der ikke er en del af et fuldtidsprofessionelt
setup.

Foto rettigheder: Sweco
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KUNSTGRÆSBANER
Et fysisk åbningstræk er at etablere flere
kunstgræsbaner på Søholt. Inklusiv minimum
en bane med kampafviklingsfaciliteter for
sub-eliten. Med flere kunstgræsbaner, som
giver større kapacitet på de samme baner
i både vinter- og sommersæsonen, muliggøres nedlæggelse af slidte græsbaner og
lidet brugte vinterbaner, hvilket giver plads til
udvikling af Søholt.

Visualisering

BILAG

VIDENSINDSAMLING
BILAG

VIDENSINDSAMLINGEN BESTÅR AF:
•

En byplanfaglig analyse,

•

Separate og fælles aktørmøder,

•

En studietur samt

•

Dialoger i arbejds- og styregruppe.

Søholt idag - set fra luften
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UDVIKLINGSOMRÅDER

SØHOLT

MIDTBY

SILKEBORG
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FDF Spejder
Silkeborg

KOLLEKTIV TRAFIK
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45 P

70 P

180 P
221 P

25 P

90 P

288 P

34 P

VEST : 804 P-PLADSER
ØST : 149 P-PLADSER
TOTAL : 953 P-PLADSER

EKSISTERENDE PARKERINGSFORHOLD
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STUDIETUR TIL HOLBÆK SPORTSBY
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STUDIETUR TIL MALMØ STADION
32 | SØHOLT HELHEDSPLAN

STUDIETUR TIL HELSINGBORG ARENA
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SAMLET OPSAMLING PÅ VIDENSINDSAMLING
•

Der er stor efterspørgsel på et Søholtsekretariat (manager o.l.)

•

Evt. mulighed for et kommunalt
sundhedstilbud/sundhedscenter i Søholt?
Evt. også behandlere/diætister/o.l.

•

Udgangspunktet for helhedsplanen var et
narrativ om ’kampen om pladsen’ på Søholt
(nye faciliteter, flere parkeringspladser...).

•

Hvem var der plads til - og hvem skulle
flyttes?

•

FRA UDFORDRING TIL MULIGHED!

•

En helhedsplan må ikke handle om klubber,
men om idrætsfaciliteter.

•

En lang række foreninger, men ingen/ringe
koordinering mellem dem.

•

Faciliteter skal have ’de rigtige mål’, og 2+2
må ikke give 80 %.

•

Området er stort, og der er stor opdeling øst
og vest.

•

Søholt har en unik placering, og det store,
grønne område midt i byen skal bevares.

•

En stor villighed og lyst til at dele med
hinanden (fx. supportfaciliteter).

•

•

Mange efterspørger et mødested/café – et
samlingspunkt/’hjerte’.

Der burde være en stolthed over at være
en del af Søholt, men tilknytningen er oftest
”kun” til foreningen.
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•

Et dogme kan være ”en idrætsfacilitet skal
kunne bruges til mindst 3 aktiviteter”.
Med andre ord, der skal ikke opføres
idrætsfaciliteter til én forening.

•

Vi bør tænke ”kloge-m²” – både indendørs
og udendørs, så vi mindsker ”tomgangen”.
Brugen kan optimeres ved at ”ryste posen”.

•

Der ER plads til alle og mange flere
idrætsfaciliteter, MEN man skal kunne se sig
ind i en fælles model. Denne model tager
måske “ejendomsretten” fra klubberne, men
giver bedre og nyere faciliteter PLUS at man
bliver en del af et inkluderende miljø, der
giver de enkelte aktiviteter mere værdi.

•

En forudsætning for, at helhedsplanen kan
realiseres, er, at der skal ses på tilgangen til
området i forhold til eksempelvis tildeling
og benyttelses- og forpagtningsaftaler
m.v.
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Ans Idræts- og Kultur Center
(AIKC)
CVR. nr. 27606954
Ans Søpark 30
8643 Ans By
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Ans Idræts- og Kultur Centers idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende
foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Ans Idræts- og Kultur Center ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i
stk. 5.1 nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for
det pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 1.373.979 (helårseffekt). Med
denne aftale kan STIF maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra
Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det
oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
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arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Ans Idræts- og Kultur
Center, samt omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår
til Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april
indsende årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
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11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Ans Idræts- og Kultur Center (udlejer)
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34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.2 - Bilag: Høringssvar fra Ans Idræts- og Kulturcenter
DokumentID: 8493695

Laila Fischer (12287)
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Laila Fischer (12287)
26. maj 2020 08:55
Laila Fischer (12287)
Høringssvar vedr. benyttelsesaftale Ans Idræts- og Kulturcenter
Høringssvar 25 maj 2020 AIKC.pdf; Bilag 2 AIKC sammenlignet med kommunale
haller.pdf; Bilag 1 Besparelsen der blev væk.pdf; Bilag 3 BDO modellen på en
side.pdf

Fra: Jens Fahlberg <trimmelskov@hotmail.com>
Sendt: 25. maj 2020 22:43
Til: Simon Østerbøg Foldager (17299) <SimonOsterbog.Foldager@silkeborg.dk>; Laila Fischer (12287)
<Laila.Fischer@silkeborg.dk>
Cc: Brian Thomsen <bt@olgard.dk>; Kirsten og Niels Villumsen <villumsen.ans@tdcadsl.dk>; Mikael Lind
<mikael@abildlind.dk>; Axel Olsen - AIKC <mail@aikc.dk>
Emne: Sv: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på benyttelsesaftaler

Høringssvar med tilhørende 3 bilag til Silkeborg Kommune angående nye benyttelsesaftaler.
Kommunen bedes bekræfte, at høringssvaret er modtaget rettidigt hos kommunen.
Venlig hilsen
Jens Fahlberg
formand, AIKC
Fra: Simon Østerbøg Foldager (17299) <SimonOsterbog.Foldager@silkeborg.dk>
Sendt: 5. maj 2020 12:19
Til: kasserer@aikc.dk <kasserer@aikc.dk>; trimmelskov@hotmail.com <trimmelskov@hotmail.com>
Emne: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på benyttelsesaftaler
Kære Ans Idræts- og Kultur Center
Ny tildelingsmodel fra 1. oktober 2020
Til jeres orientering godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget mandag 4. maj 2020 ny
tildelingsmodel for selvejende haller. Den nye tildelingsmodel træder i kraft 1. oktober 2020.
Tildelingsmodellen baserer sig – som tidligere nævnt – på fire elementer:





Arealdriftstildeling: 357 kr. pr. kvm.
Aktivitetstildeling: 103 kr. pr. time i 2020
Finansieringstildeling: 65 pct. af langfristet gæld
Implementeringstildeling: Hver hal må højst miste / få 10 pct. over 5 år, sammenlignet med
2020

I kan læse sagen her: https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Kultur-Fritidsog-Idraetsudvalget/2020/4maj1230. Der er endnu ikke offentliggjort et referat, men det sker i løbet af
ganske kort tid.
Høring af nye benyttelsesaftaler
I har senest været til et dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt forvaltningen i
slutningen af 2019. Her blev oplægget til de nye benyttelsesaftaler gennemgået. I forlængelse af de
input, som vi modtog fra jer, er benyttelsesaftalerne blevet justeret. Jeres godkendte benyttelsesaftale
er vedhæftet som bilag. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget sender hermed jeres benyttelsesaftale i
1

skriftlig høring og skal bede om et høringssvar senest 26. maj 2020. Svaret fremsendes skriftligt til
laila.fischer@silkeborg.dk.
I forbindelse med høringen vil der være mulighed for dialog med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på
et online dialogmøde for alle selvejende haller tirsdag 19. maj kl. 16.00 – 17.30. Der kan deltage 1-2
personer fra hver hal – skriv venligst deltagernes navn og mailadresse til laila.fischer@silkeborg.dk
senest fredag 15. maj, hvorefter I vil modtage en digital mødeindkaldelse.
I forlængelse af de fremsendte høringssvar og det afholdte dialogmøde, vil Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget endeligt godkende benyttelsesaftalerne på deres møde 8. juni 2020. I får sendt den
endelige benyttelsesaftale til underskrift umiddelbart herefter.
På vegne af Kultur- og Borgerservicechef John B. Frederiksen
Simon Ø. Foldager
Sektionsleder, stab og borgerservice
Kultur- og Borgerservice

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 21 46 04 63
simon.foldager@silkeborg.dk
www.silkeborg.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset
Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her
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34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.3 - Bilag: Høringssvar 25 maj 2020 AIKC - Ans vedhæftning 1
DokumentID: 8493696

34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.4 - Bilag: Bilag 2 AIKC sammenlignet med kommunale haller - Ans vedhæftning 2
DokumentID: 8493697

AIKC sammenlignet med gennemsnit af kommunale haller
AIKC - Ans Idræts- og KulturCenter
Kommune tilskud 2020
Finansierings udgifter i AIKC

1.389.000
-974.944

Reelt kommunalt tilskud til driften

414.056

Gns driftsudgifter kommunale haller

633.333

AIKC skal drives således billigere end kommunale haller
(Det reelle tilskud fra kommunen er 219.277 kr. mindre end
driftsudgifterne i kommunale haller)

-219.277

34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.5 - Bilag: Bilag 1 Besparelsen der blev væk - Ans vedhæftning 3
DokumentID: 8493699

Når man tager 10% af de store beløb og forøger de små beløb med kun 10%, så er der penge til overs (ellers har nogen spist noget af kagen)
Nedenstående opstilling indeholder udelukkende tal fra punkt 7 på dagsorden, som kommunen har rundtsendt til de selvejende institutioner og information fra BDO rapport om til skud AIKC burde have

Center

Ans (AIKC)

Kjellerup
(Arena Midt)

Gjern

Hjøllund

SjørslevDemstrup

STIF

Them

Thorning

I alt

Nuværende tildeling

1.348.000

6.044.000

916.000

77.000

1.432.000

854.000

6.066.000

2.170.000

18.907.000

Ny tildeling år 1

1.373.979

5.918.060

933.702

78.537

1.402.184

854.599

5.939.427

2.124.752

18.625.240

25.979
2%

-125.940
-2%

17.702
2%

1.537
2%

-29.816
-2%

599
0%

-126.573
-2%

-45.248
-2%

-281.760
-1,5%

1.401.920

5.802.240

952.640

80.080

1.374.720

855.000

5.823.360

2.083.200

18.373.160

53.920
4%

-241.760
-4%

36.640
4%

3.080
4%

-57.280
-4%

1.000
0%

-242.640
-4%

-86.800
-4%

-533.840
-2,8%

1.428.880

5.681.360

970.960

81.620

1.346.080

855.500

5.702.040

2.039.800

18.106.240

80.880
6%

-362.640
-6%

54.960
6%

4.620
6%

-85.920
-6%

1.500
0%

-363.960
-6%

-130.200
-6%

-800.760
-4,2%

1.455.840

5.560.480

989.280

83.160

1.317.440

856.000

5.580.720

1.996.400

17.839.320

107.840
8%

-483.520
-8%

73.280
8%

6.160
8%

-114.560
-8%

2.000
0%

-485.280
-8%

-173.600
-8%

-1.067.680
-5,6%

1.483.000

5.440.000

1.008.000

85.000

1.289.000

857.000

5.459.000

1.953.000

17.574.000

135.000
10%

-604.000
-10%

92.000
10%

8.000
10%

-143.000
-10%

3.000
0%

-607.000
-10%

-217.000
-10%

-1.333.000
-7%

Forskel år 1 i DKK
Forskel år 1 i procent
Ny tildeling år 2
Forskel år 2 i DKK
Forskel år 2 i procent
Ny tildeling år 3
Forskel år 3 i DKK
Forskel år 3 i procent
Ny tildeling år 4
Forskel år 4 i DKK
Forskel år 4 i procent
Ny tildeling år 5
Forskel år 5 i DKK
Forskel år 5 i procent

Samlet besparelse i løbet af de første 5 år
BDO rapport som kommunen har bestilt viser, at AIKC i Ans skal have 550.000 kr. mere i årligt tilskud, men da AIKC kun får en meget lille
regulering, så kommer AIKC mere og mere bagud økonomisk og på de kommende 5 år udgør det manglende tilskud i alt
Fra år 5 og frem efter mangler Ans årligt 415.000 kr. i tilskud i forhold til det beløb, som BDO og kommunen har regnet ud AIKC er berettiget til og samtidig sparer
kommunen årligt 1.333.000 kr.
Besparelsen går til at dække momsfejl i Them, et glemt lån i Arena Midt og listemoms i Arena Midt på i alt 1,6 mio.

Besparelse

Ans skulle
Ans mangler
have iflg. BDO akkumuleret

-281.760

550.000

524.021

-533.840

550.000

1.020.101

-800.760

550.000

1.489.221

-1.067.680

550.000

1.931.381

-1.333.000

550.000

2.346.381

-4.017.040

2.346.381
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34.6 - Bilag: Bilag 3 BDO modellen på en side - Ans vedhæftning 4
DokumentID: 8493700

Opstilling på baggrund af BDO tildelingsmodel

Center
Areal i m2
Rengøring 357 kr./m2

Ans (AIKC)

Kjellerup
(Arena Midt)

Thorning

A

3.445
1.229.865

4.850
1.731.450

1.979
706.503

Ugentlige timer
Årlige timer ved 40 uger
Timepris 103 kr.

B

33
1.320
135.960

66
2.640
271.920

33
1.320
135.960

Årlig ydelse på lån
Tilskud sats 65%

C

974.944
633.714

2.564.000
1.666.600

168.000
109.200

1.999.539

3.669.970

951.663

1.348.000

6.044.000

2.170.000

-2.374.030

-1.218.337

-604.000

-217.000

I alt tilskud efter model
Nuværende tildeling
Får for meget
Får for lidt
pga. 10% regel så kun i år 5
pga. 10% regel så kun i år 5

A+B+C

651.539

135.000
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en ny
tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder i kraft 1.
oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler, med Silkeborg
Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket erstatter tidligere indgåede
leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Arena Midt Kjellerup
CVR. nr. 29900124
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Arena Midt Kjellerups idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter
samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra misligholdelse, i
10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel. Parterne kan aftale en
forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.
4.3 Såfremt den af lejer og udlejer indgåede areallejekontrakt til hallens bebyggelse ophører,
bortfalder denne aftale på samme tidspunkt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på nær
skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have mulighed for at afvikle
eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler, daginstitutioner,
dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det lejede benyttes til at
tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning, stævner og turneringer, som
afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers benyttelse af
idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Arena Midt Kjellerup ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1 nævnte
lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det pågældende
arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire forskellige
tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte tildelingsformer.
Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 5.918.060. Med denne aftale kan Arena Midt Kjellerup
maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune +/-10 pct. i
aftalens løbetid, med udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres arealtildeling jf. det
aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune har i aftalens løbetid ret til at
regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette besluttes af Silkeborg Kommunes
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Arena Midt Kjellerup, samt
omlægninger af eksisterende.
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6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der anvises til
idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår til
Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april indsende
årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den kommunale betaling
i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til kommunalt støtteberettigede
aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte bygninger,
påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder græsslåning,
snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i øvrigt stoffer
med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer skal
derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og foreninger,
erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter direkte henvendelse til
skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og lignende, der
påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:
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Silkeborg Kommune (lejer)

Arena Midt Kjellerup (udlejer)
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34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.8 - Bilag: Høringssvar fra Arena Midt
DokumentID: 8493701

Laila Fischer (12287)
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Laila Fischer (12287)
26. maj 2020 08:49
Laila Fischer (12287)
Høringssvar vedr. benyttelsesaftale fra Arena Midt

Fra: Svend Thue Damgaard (00303) <SvendThue.Damgaard@silkeborg.dk>
Sendt: 23. maj 2020 11:03
Til: Laila Fischer (12287) <Laila.Fischer@silkeborg.dk>
Emne: Høringssvar til benyttelsesaftale for Arena Midt
Med henvisning til mail fra Simon Ø. Foldager, sendt den 5. maj 2020, sender bestyrelsen i
Arena Midt hermed høringssvar til benyttelsesaftaler.

Indledningsvis henvises til dialogmøde den 12.11.2019 om benyttelsesaftale mellem
Silkeborg kommune og den selvejende institution Arena Midt, hvor vi fremførte vores
mundtlige kommentarer til den daværende benyttelsesaftale. De fleste af disse kommentarer
er stadig gældende.

Afsnit 3.1:
På informationsmøde den 19. maj 2020, blev der spurgt ind til forståelse af omfang af
”øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende foreninger”. Samme spørgsmål stillede vi på
dialogmøde den 12.11.19. og det svar vi fik var, ”at det er lokaler, der kan bruges til
sportsaktiviteter, der skal lægges ind i bookingsystemet”. Det er derfor vores forståelse, at
mødelokaler ikke er omfattet af lejeaftalen.

Afsnit 6:
Som vi fremførte på dialogmødet den 12.11.19. er der heldigvis stor aktivitet i Arenaparken,
som er vores nærmeste nabo. Vi ser også frem til, at vi får en ny nabo i form af et nyt
børnehus med plads til 170 børn, som også vil anvende Arenaparken. Vi glæder os over den
store aktivitet, og må samtidig konstatere, at de mange brugere også anvender
toiletfaciliteterne i Arena Midt. Samme gælder omklædning, når fx håndboldklubben spiller
beach-håndbold i sommersæsonen. Hvis Arena Midt skal stille offentlige toiletfaciliteter til
rådighed for brugere af Arenaparken forventer vi en honorering af dette. Samme gælder, når
håndboldklubben spiller beach-håndbold i Arenaparken, og anvender
omklædningsfaciliteterne (sker typisk uden for de 40 skoleuger).

Afsnit 6.2:
Med baggrund i gennemgang på informationsmøde den 19. maj 2020 af hvad der er ændret
siden sidst og hvorfor, anmodes om en præcisering af beløb der betales i leje, herunder
1

moms, således at beløbet anføres i kr. og positivlistemoms anføres særskilt i kr., samt
præcisering af at beløbet ikke indeholder købsmoms.

Afsnit 8 – problemstillingen er ikke løst i fremsendt høringsversion af benyttelsesaftalen i
relation til Arenaparken.

Areallejekontrakt:
Arena Midt har tidligere fået tilsendt en ny areallejekontrakt sammen med benyttelsesaftalen.
Da der ikke indgår areallejekontrakt i høring i denne omgang, skal vi så betragte den
tidligere fremsendte areallejekontrakt som ikke længere relevant ?

Med venlig hilsen

Svend Thue Damgaard
Formand for bestyrelsen i Arena Midt, Kjellerup
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
www.arenamidt.dk

Privat:
Blågranen 5
8620 Kjellerup

M: svendthue.damgaard@silkeborg.dk
T: 23 26 84 81

2

34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.9 - Bilag: Benyttelsesaftale sendt til høring hos Egnscenter Sjørslev-Demstrup
DokumentID: 8496590

BENYTTELSESAFTALE MELLEM EGNSCENTRET
SJØRSLEV/DEMSTRUP SOM UDLEJER OG SILKEBORG KOMMUNE
SOM LEJER

Sagstitel:
GO Sags nr.:
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Initialer
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Maj 2020
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en ny
tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder i kraft 1.
oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler, med Silkeborg
Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket erstatter tidligere indgåede
leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Egnscentret i
Sjørslev/Demstrup
CVR. nr. 28928920
Sognegårdsvej 39, Sjørslev
8620 Kjellerup
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Egnscentret Sjørslev/Demstrups idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra misligholdelse, i
10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel. Parterne kan aftale en
forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.
4.3 Såfremt den af lejer og udlejer indgåede areallejekontrakt til hallens bebyggelse ophører,
bortfalder denne aftale på samme tidspunkt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på nær
skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have mulighed for at afvikle
eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler, daginstitutioner,
dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det lejede benyttes til at
tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning, stævner og turneringer, som
afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers benyttelse af
idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Egnscentret Sjørslev/Demstrup ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk.
5.1 nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det
pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire forskellige
tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte tildelingsformer.
Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 1.402.184 kr. (helårseffekt). Med denne aftale kan
Egnscentret Sjørslev/Demstrup maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra
Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det oprindeligt afsatte
budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres arealtildeling jf. det
aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune har i aftalens løbetid ret til at
regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette besluttes af Silkeborg Kommunes
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Egnscentret Sjørslev/Demstrup, samt
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omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der anvises til
idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår til
Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april indsende
årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den kommunale betaling
i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til kommunalt støtteberettigede
aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte bygninger,
påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder græsslåning,
snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i øvrigt stoffer
med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer skal
derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og foreninger,
erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter direkte henvendelse til
skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og lignende, der
påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
10.2 Egnscentret Sjørslev/Demstrup har jf. brugsretsaftale pr. 10. oktober 2016 ansvaret for
driften af Sjørslev Sognegård og driver denne fleksibelt i sammenhæng med idrætshallen.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:
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Silkeborg Kommune (lejer)

Egnscentret Sjørslev/Demstrup (udlejer)
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en ny
tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder i kraft 1.
oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler, med Silkeborg
Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket erstatter tidligere indgåede
leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Den Selvejende Institution
Gjern Kultur- og Idrætscenter
CVR. nr. 18853078
Skovvejen 6
8883 Gjern
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Gjern Kultur- og Idrætscenters idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. juli 2020, og fortsætter, bortset fra misligholdelse, i 10
år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel. Parterne kan aftale en forlængelse
af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på nær
skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have mulighed for at afvikle
eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler, daginstitutioner,
dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det lejede benyttes til at
tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning, stævner og turneringer, som
afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers benyttelse af
idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Gjern Kultur- og Idrætscenter ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det pågældende
arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire forskellige
tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte tildelingsformer.
Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 933.702 (helårseffekt). Med denne aftale kan Gjern Kulturog Idrætscenter maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune
+/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres arealtildeling jf. det
aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune har i aftalens løbetid ret til at
regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette besluttes af Silkeborg Kommunes
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Gjern Kultur- og Idrætscenter, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
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forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der anvises til
idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår til
Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april indsende
årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den kommunale betaling
i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til kommunalt støtteberettigede
aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte bygninger,
påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder græsslåning,
snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i øvrigt stoffer
med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer skal
derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og foreninger,
erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter direkte henvendelse til
skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og lignende, der
påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
10.2 Denne benyttelsesaftaler omfatter, jf. tidligere lejeaftale indgået 24. marts 2008, område 1
eksklusive Bibliotek, Lokalhistorisk og SFO. Område 2 indgår således ikke i denne
benyttelsesaftale. Der indgås særskilte aftaler for de områder, som ikke er omfattet af denne
benyttelsesaftale.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:
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Silkeborg Kommune (lejer)

Gjern Kultur- og Idrætscenter (udlejer)
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en ny
tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. I forlængelse af heraf er
udarbejdet nye benyttelsesaftaler, med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende
hal som udlejer. Denne benyttelsesaftale omhandler specifikt de områder som nævnt i afsnit
3.1 og erstatter således lejeaftale indgået 24. marts 2008 samt allonge til denne, indgået 16.
juni 2016.

2 PARTERNE

Den Selvejende Institution
Gjern Kultur- og Idrætscenter
CVR. nr. 18853078
Skovvejen 6
8883 Gjern
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Gjern Kultur- og Idrætscenters lokaler til følgende:
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Bibliotek og lokalhistorisk (lokaler 2-7 i stueplan1) samt adgang til brug af toilet



SFO (lokaler 1-9 i kælderen, 19-22 i stueplan og 2/3 af redskabsskur2)



Tilbygning (område 2) fra 2007 omfattende musiklokaler til Den Kreative Skole,
scenerum samt klublokale til Gjern Idræts Forening (OBS: Spejlsal er ikke en del af
lejeaftalen)

4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra misligholdelse, i
10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel. Parterne kan aftale en
forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Silkeborg Kommune råder over lokalerne døgnet rundt, men skal tage hensyn til den
almindelige drift af Gjern Kultur- og Idrætscenter som helhed.
5.2 Hvis Gjern Kultur- og Idrætscenter ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det pågældende
arrangement. Det vil således f.eks. være muligt at udleje scenerummet til anden side.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 386.000 ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune
(helårseffekt), hvilket er differencen mellem den oprindeligt budgetterede lejeafgift og den
nye lejeafgift for hal og omklædningsfaciliteter.
6.2 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres lejeafgiften jf. det
aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL.
6.3 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Gjern Kultur- og Idrætscenter, samt
omlægninger af eksisterende.
6.4 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der anvises til
idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.5 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
7.1 Den indvendige vedligeholdelse af de lejede lokaler påhviler lejer. Herunder skal lejer sørge
for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse, nøgler, vandhaner, cisterner,
vaskekummer og gulvbelægning, med mindre det drejer sig om fornyelse som følge af ælde
og almindeligt slid. Udvendig vedligeholdelse af bygninger og udearealer påhviler Gjern
1

Lokalenumre er i henhold til revideret tegning af 29. november 1995 samt rettet 24. april 1996 for så vidt angår
kælderen.
2
Redskabsskuret indgår ikke i lejeafgiften, da benyttelsen er afregnet tidligere.
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Kultur- og Idrætscenter.
7.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder græsslåning,
snerydning mv.
7.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i øvrigt stoffer
med risiko for forurening.

8 FORSIKRINGER
8.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer skal
derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og ansvarsforsikring.
8.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Et evt. krav skal sendes til
forsikring@silkeborg.dk

9 INDIVIDUELLE VILKÅR
9.1 Udlejer fastsætter regler for brug af cafeteriet, værestederne samt opholds- og
parkeringsarealer. Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer
eller lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
9.2 Udlejer kan ved husorden træffe beslutning om god orden i og omkring ejendommen.

10 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Gjern Kultur- og Idrætscenter (udlejer)
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1. maj 2020
Til
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Silkeborg kommune

Bemærkninger til aftaleudkast til behandling på udvalgets møde
mandag den 4. maj vedrørende Gjern Kultur- og Idrætscenter.
GKIC's bestyrelse har på møde den 30.april gennemgået de to aftaleudkast og har følgende bemærkninger:
Aftaleudkastet for hal mm

5.1 Disponeret 8 - 23 ændres til 8 - 22 af hensyn til medarbejders rengøring og nedlukning af
centret. Kan fraviges efter konkret aftale.
5.4 Brugere har, som for nuværende praksis, mulighed for at booke ved henvendelse til
centerchefen, som koordinerer og registreret i Fritidsportalen
6.2 Lejeafgiften for 2020 udgør kr 933.702 kr + moms (salgsmoms)
6.1 Punktet med finasieringstildeling skal udgå. Udfasningen af finansieringstilskuddet medfører på
sigt en reduktion af GKIC's indtægt. Det betyder, at den mulighed centret har for at kunne
akkumulere beløb til finansiering af større omkostninger/indkøb/forbedringer fjernes. For centrets
bestyrelse er denne mulighed af meget væsentlig betydning for at lægge frivillig indsats i den
selvejende institution.
6.5 Tilføjelse: Ved ekstra rengøringsbehov som opstår f eks ved håndboldspilleres brug af harpiks
betaler lejer den ekstra rengøring med timetakst for kommunal rengøring + moms.
6.6 Hidtil er lejebeløbet udbetalt med hele beløbet den første bankdag i januar måned. Den praksis
ønskes fortsat, da det giver mulighed for rentebesparelse ved træk på kassekredit.
9.2 Ændring vedrørende skader forvoldt af brugere og foreninger. Udlejer retter direkte henvendelse
til skadevolder med henblik på erstatning i tilfælde af, at det er udlejer, der har indgået den konkrete
låne-/lejeaftale med skadevolder. I øvrige tilfælde erstatter lejer, og står for mellemværendet med
skadevolder.
(Begrundelsen er, at GKIC ikke er gearet til eller har økonomi til at køre sådanne sager).
Aftaleudkast for bibliotekslokaler m fl
5.2 Dette punkt skal udgår - hører til i lejeaftalen om hal mm.
6.4 Lejen dækker ikke indvendig vedligeholdelse, jf 7.1

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6, 8883 Gjern
Telf 41 17 56 65, mail: gkic@gkic.dk

7.1 For at følge op på lejers indvendige vedligeholdelse af lokaler, ønsker udlejer statueret, at lejere
og udlejer sammen skal foretage en årlig inspektion og indgå aftale om vedligeholdelse.
9.1 GKIC har allerede fra planlægningen af centret haft den holdning, at alle lokaler skal kunne
benyttes fleksibelt og effektivt. Den holdning ønskes uændret. F eks kan der ved mangel på
mødelokaler anvendes bibliotek, arkiv, SFO osv.
Centerinspektøren disponerer i disse situationer efter aftale med relevante faste lejere.

Med venlig hilsen
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Kresten Friis
Formand
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Hjøllund Ungdoms- og
Forsamlingshus
CVR. nr. 86805715
Lærkevej 3
7362 Hampen
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Hjøllund Hallens idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende
foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Hjøllund Hallen ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det
pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 78.537 (helårseffekt). Med denne
aftale kan Hjøllund Ungdoms- og Forsamlingshus maksimalt få ændret sin betaling
ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med
udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget 2020
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
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besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Hjøllund Hallen, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår
til Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april
indsende årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
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11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Hjøllund Hallen (udlejer)
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Fonden STIF Hallen
CVR. nr. 30425774
Skolebakken 16
8641 Sorring
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter STIF Hallens idrætshal samt øvrige lokaler der benyttes af
folkeoplysende foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.
4.3 Såfremt den af lejer og udlejer indgåede areallejekontrakt til hallens bebyggelse
ophører, bortfalder denne aftale på samme tidspunkt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis STIF Hallen ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1 nævnte
lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det pågældende
arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 854.599 (helårseffekt). Med denne
aftale kan STIF Hallen maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra
Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det
oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
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arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af STIF Hallen, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår
til Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april
indsende årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
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10.2 Med baggrund i antallet af omklædningsrum i STIF Hallen råder lejer (Silkeborg
Kommune) ikke over hallens omklædningsfaciliteter i tidsrummet kl. 8-15. Dog må
lejer benytte omklædningsrum til voksenomklædning i forbindelse med skolebrug i
tidsrummet kl. 8-15.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

STIF Hallen (udlejer)
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Tak for tilsendte udkast til benyttelsesaftale.
Vi ser meget positivt på kommunens tiltag omkring harmonisering af aftalerne for de fleste selvejende institutioner!
Denne proces startede jo allerede i 2009, hvor vi fra STIF Hallen påpegede, at der var meget stor forskel på
tilskuddene til de enkelte institutioner i kommunen. Dette var selvfølgelig en afledt konsekvens af
kommunesammenlægningen, og dermed de enkelte kommuners prioritering af tilbuddene til lokalsamfundenes
borgere.
Vi har et kæmpe stort ønske om, at kunne holde hallen åben for alle, og med en væsentlige større åbningsflade. Det
gælder både for skolen, SFO’en, børnehaven, dagplejen, idrætsforeningen, Idræt om dagen, fitness-hold etc. Vi har
desværre kæmpet forgæves for dette i nu snart 12 år! Der har været flere møder mellem kommunen og STIF Hallens
skiftende bestyrelser. Det har dog vist sig umuligt at nå til en fælles forståelse af hallens og brugernes behov for en
økonomisk ramme, der kunne sikre hallen den fornødne økonomi til dette.
Høringssvar – tiltrædelse af aftalen under visse forudsætninger
I forhold til det udsendte udkast til benyttelsesaftale, kan vi som udgangspunkt godt tiltræde denne. Det kræver
dog, at aftalen ændres med de beløb der fremgår af det vedhæftede dokument! Hvis ikke denne ændring tages
med, kan vi desværre ikke tiltræde aftalen. Det er der flere grunde til, og vi vil her liste disse op:


Der har fra starten været meget stor forskel på de sammenlignelige institutioner. Nedenfor er en simpel
udregning af tilskud til de institutioner STIF Hallen er sammenlignelige med. Udregningen tager
udgangspunkt i de kommunale tilskud i 2017 (samme som blev brugt af BDO). Som det ses, er der meget
stor forskel til tilskuddene pr. potentiel bruger af hallen ( personer mellem 0 og 104 )
Tilskud pr potentiel bruger
Kommunalt tilskud (2017)
Antal potentielle bruger udregnet fra sognet/byen
Tilskud pr. potentiel bruger



Sorring
817.000
1.774
461

Sjørslev-Demstrup
1.428.000
1.100
1.298

Vi har ifm. det seneste dialogmøde påpeget, at vi selvfølgelig ikke kan drive en hal, uden at være på næsten
samme tilskudsmæssige beløb som de sammenlignelige institutioner.
1












Der blev på dialogmødet også påpeget, at vi desværre havde misforstået opgørelsen af halarealet. I det
vedhæftede tilrettede udkast til benyttelsesaftale, har vi rettet dette.
Desuden har vi også tilrettet udkastet med både beløb for aktivitetstimer, samt beregning af tilskud ift.
renter og afdrag på vore lån.
Med udgangspunkt i det af jer tilsendte udkast, vil vi på ingen måde kunne hensætte penge til nødvendige
reparationer.
Der ønskes en åbningstid fra kl. 08.00 til 23.00 alle dage inkl. weekend i 40 uger. Da vores halbestyrer blot
aflønnes for 10 timer pr. uge, er dette desværre ikke en mulighed. De 10 timer som halbestyreren får,
dækker både rengøring, mindre reparationer/vedligeholdelse og opsyn. I tilfælde af væsentlig øget
åbningstid og forhåbentligt flere aktiviteter på alle tider, vil der selvfølgelig skulle gøres mere rent, holdes
mere opsyn og foretages mere vedligehold.
Hvis vi sammenligner os med Sjørslev-Demstrup, som både har en væsentlig mindre skole og generelt er et
lokalsamfund med meget færre indbyggere, har hallen i dette område i hele perioden fra
kommunesammenlægningen og til i dag, fået et væsentligt højere tilskud end STIF Hallen. Dette gælder
også, selvom der ses bort fra aftalen med Trekløverskolen!
Der er stor forskel på skoleaftalerne mellem STIF Hallen og Sjørslev-Demstrup.
Uagtet at udvalget har arbejdet med en udligning på maks. +/- 10 %, kan og må det ikke være et vilkår
gældende for STIF Hallen, der altid har været underbetalt!
Efter en regulering af STIF Hallens benyttelsesaftale, vil vi stadig ligge langt under andre sammenlignelige
haller. Tilskuddet vil da være kr. 676 pr. potentiel bruger.

Ønske om nyt dialogmøde
Da vi ikke mener, at det vil være muligt at lave en forhandling/afklaring på det fælles dialogmøde, der afholdes den
19.5. kl. 16.00 til 17.30, ser vi frem til en indkaldelse til et fysisk møde mellem repræsentanter for STIF Hallens
bestyrelse og relevante forhandlere fra Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget, samt deltagelse af andre beslutningsdygtige
personer fra kommunen.
Afsluttende bemærkninger
Ved opslag på ordnet.dk, forklares betydningen af ordet ”harmonisering” således: forskønnende udglatning af
modsætninger
I det udkast til benyttelsesaftale, som kommunen fremsender, mener vi ikke at kunne finde sammenhæng mellem
kommunens tolkning af ordet ”harmonisering” og ordets faktiske betydning.
Bilag
STIF Hallens udkast til benyttelsesaftale20200514.pdf
Venlig hilsen
På vegne af STIF Hallens samlede bestyrelse
Aage Hoberg
Formand – STIF Hallen
Tlf.: 30 68 23 71
www.stifhallen.dk
Facebook
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Fonden STIF Hallen
CVR. nr. 30425774
Skolebakken 16
8641 Sorring
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter STIF Hallens idrætshal samt øvrige lokaler der benyttes af
folkeoplysende foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.
4.3 Såfremt den af lejer og udlejer indgåede areallejekontrakt til hallens bebyggelse
ophører, bortfalder denne aftale på samme tidspunkt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis STIF Hallen ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1 nævnte
lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det pågældende
arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)
1530 M2 X 357,00 kr. = 546.210,00 kr.



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)
40 uger X 7 dage X 15 timer X 103,00 kr. = 432.600,00 kr.



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.
Årlige renter og afdrag 352.000 pr. 31.12.2019 kr. X 65 % = 228.800,00 kr.



Implementeringstildeling

Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 546.210 kr. + 432.600,00 kr. +
228.800,00 kr. = 1.207.610,00 kr. (helårseffekt). Med denne aftale kan STIF
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Hallen maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune
+/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget
2020.
6.2 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.3 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af STIF Hallen, samt
omlægninger af eksisterende.
6.4 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.5 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår
til Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april
indsende årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.
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10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
10.2 Med baggrund i antallet af omklædningsrum i STIF Hallen råder lejer (Silkeborg
Kommune) ikke over hallens omklædningsfaciliteter i tidsrummet kl. 8-15. Dog må
lejer benytte omklædningsrum til voksenomklædning i forbindelse med skolebrug i
tidsrummet kl. 8-15.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

STIF Hallen (udlejer)
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Den Selvejende Institution
Them Hallerne
CVR. nr. 13475741
Frisholmvej 13 A
8653 Them
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Them Hallernes idrætshal, Multihallen, Bryruphallen samt
øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende foreninger, med tilhørende
omklædningsfaciliteter. Lejeaftalen omfatter endvidere Them Hallernes svømmehal
inkl. varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsfaciliteter. Lejeaftalen omfatter
ikke klublokaler for Them Svømmeklub og Them GF.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23 (ekskl. svømmehal,
varmtvandsbassin samt tilhørende omklædningsfaciliteter). Dette gælder hele året
på nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Them Hallerne ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det
pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 5.939.427 (helårseffekt). Med
denne aftale kan Them Hallerne maksimalt få ændret sin betaling ekskl. købsmoms
fra Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i det
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oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Them Hallerne, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer indsender hvert år inden den 1. december budget for kommende budgetår
til Silkeborg Kommune til orientering. Endvidere skal udlejer inden den 1. april
indsende årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.
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10 INDIVIDUELLE VILKÅR
Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og lignende,
der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.

11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Them Hallerne (udlejer)
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HØRINGSSVAR TIL BENYTTELSESAFTALE
Vi har modtaget udvalgets udkast til tilrettet benyttelsesaftale mellem Them Hallerne og Silkeborg
Kommune og takker desuden for telefonmøde i går onsdag den 19. maj 2020.
Indledning:
Processen med at nå frem til det resultat, der nu ligger, har været ad en ujævn vej med uigennemskuelige,
tal –og manglende kommunikation.
Formålet med øvelsen med ny måde at tildele tilskud på - har været - ikke en spare øvelse, men at tildele
tilskud fremadrettet - på baggrund af objektive og ikke skønsmæssige kriterier. Har vi forstået. Desuden er
det meldt ud, at ingen institution set over en 5 års periode kan få ændret sit tilskud med mere end + / - 10
%.
Der skal gælde særlige takster for skøjte is og svømmevand. Fastsat efter dialog med de institutioner, der
har skøjteis og svømmevand!
Vi kan konstatere, at der nu er taget særlig hensyn til skøjte is idet Silkeborg Sportscenter er taget ud af
aftalen.
Man har også forhold sig til taksten for svømmevand idet, Them Hallerne med den udmeldte model, vil få
et tillæg til den sædvanlige takst for svømmevand. Men med den udmeldte takst for svømmevand er det
ikke muligt at drifte svømmehallen. Man kan prøve at se sig om efter, hvad det koster andre steder at drive
svømmehal og hvilken bemanding man normalt kører med. Vi driver i forvejen svømmehallen meget
optimalt, hvilket også tidligere analyser fra Silkeborg kommune har vist.
Med det oplæg, der ligger nu er præmisserne for tilskudsmodellen ikke opfyldt. Desuden har vi bemærket,
at der samlet set skæres ca. kr. 1.333.000 af det tilskud bort, der hidtil er gået til de af Silkeborg kommunes
institutioner, beliggende geografisk uden for postnummer 8600. Sådan ser det i hvert fald umiddelbart ud
når vi læser tallene i Midtjyllands Avis den 7. maj.
Vi vil med nærværende fokusere på taksten for svømmevand, der ikke giver mulighed for at drifte
svømmehallen og på at få skabt sammenhæng i den ny tilskudsmodel også med Skoleafdelingen, som vi
hidtil har faktureret særskilt.
ØKONOMIEN.
I aftalens punkt 6,1 er anført, at der afregnes en særlig takts for svømmevand. Denne takst er oplyst os at
være på 429 kr. pr m2 (vi ønsker dette tal specificeret i aftalen)
I kommunens vejledning til selvejende haller fra 07.11.2019 er anført, at satsen på 429 kr. er ”beregnet i
samråd med de relevante haller”. Det sidste kan vi ikke genkende. Vi har i sommeren 2019 fremsendt vores
bud på en driftspris pr m2 på kr. 1.306 pr. m2 til Silkeborg kommune. (gensendt på mail 20.05.20)
På dialogmødet hos kommunen i slutningen af 2019 spurgte vi ind til om man havde se på denne
beregning. Ingen kunne finde den? og derfor udleverede vi en printet version af beregningen igen på
mødet.

På trods heraf kan vi ikke se, at der er taget hensyn til beregningen. Alternativ ser vi gerne en bemærkning
til på hvilke punkter vores beregning ikke er korrekt og retvisende eller om man bestrider at vores tal er
korrekte?
Vores beregning viser en årlig udgift for drift af selve svømmehallen på 2.872 tkr. Kommunens beregning
udgør 2.199 m2 á 786 (357+429) = 1.728 tkr. Dvs. at der er en forskel mellem kommunens påtænkte
tildeling og vores beregnede udgifter på 1.143 tkr – svarende til 40%.
I kommunens opstilling over samlet betaling til Them og Bryrup hallerne i 2020-tal er tilskud og leje anført
til 5.538 tkr og skoleafdelingens betaling på 528 tkr. Det sidstnævnte tal er ikke korrekt. Skoleafdelingen
betaler i 2020 584 tkr. Hertil kommer, at vi i 2019 har faktureret Frisholm skole 65 tkr for brug af vores
Multihal. Denne fakturering skal enten tillægges beregningen eller også må vi fortsætte med at fakturere
skolen særskilt.
Kontraktens bestemmelser:
3.1: Det lejedes omfang og beliggenhed:
Formuleringen. ”samt øvrige lokaler, der benyttes af folkeoplysende foreninger” kan ikke accepteres uden
præcisering. Det er gammeldags tænkning, at der i et åbent miljø som Them hallerne, er bestemte lokaler
og arealer, der alene benyttes eksklusivt af en enkelt forening eller brugergruppe ad gangen.
Når det anføres, at lejeaftalen omfatter faciliteterne med ”tilhørende omklædningsfaciliteter” kan dette
accepteres, såfremt det præciseres, at adgangen til faciliteterne ikke er eksklusiv således, at der uanset
Silkeborg kommunes konkrete brug, fortsat skal være adgang til faciliteter herunder omklædningsrum for
hallens øvrige brugere.
5.1. Det lejedes benyttelse:
På hverdage, kan lejer fra klokken 8 – 15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler, daginstitutioner, dagplejere
og andre kommunale aktiviteter. Udtrykket ”andre kommunale aktiviteter” kan ikke accepteres uden
præcisering. Hallerne er et idræts- forenings-og forsamlingsaktivitetshus.
5.4. ”hallen skal ændres til ”faciliteterne”. I det omfang Them hallerne på forhånd har meddelt, at man
selv ønsker at disponere over en del af hallens faciliteter, som beskrevet, går Them hallens ret forud for
Silkeborg kommunes.
Them, 20/5-2020

Ole Krabbe, Mogens Hansen, Dennis Ankersen
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Den Selvejende Institution
Thorning - Hallen
CVR. nr. 78707828
Over Kærsholm Vej 9
8620 Kjellerup
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Thorning Hallens idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende
foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Thorning Hallen ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det
pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 2.124.752 (helårseffekt). Med
denne aftale kan Thorning Hallen maksimalt få ændret sin betaling ekskl.
købsmoms fra Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med
udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
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besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Thorning Hallen, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni. Udlejer indsender derfor hvert år
inden den 1. september budget for det aktuelle budgetår til Silkeborg Kommune til
orientering samt årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
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11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Thorning Hallen (udlejer)
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Fra: Gitte og Anders Andersen <graf@outlook.dk>
Sendt: 15. maj 2020 09:19
Til: Laila Fischer (12287) <Laila.Fischer@silkeborg.dk>
Cc: Cita Brøns <ctb@fibermail.dk>; Peer Dam <thorninghallen@mail.dk>
Emne: VS: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på benyttelsesaftaler
Hej Laila.
Vi, Thorning Hallen, er i det store hele klar på indholdet i den nye benyttelsesaftale som I har sendt her.
Der er dog lige et sted vi ønsker den ændret.
Punkt 7.1; vi skal fremsende vores årsregnskab, som jo løber 1/7 til 30/6, inden 1. september men dette er ikke
muligt. Regnskabet skal først godkendes på vores generalforsamling som ligger i slutningen af september, og
dernæst skal det tilbage omkring vores revisor efter godkendelsen, før det er helt færdigt og klar til Jer.
Vi foreslår derfor en ny deadline for indsendelse af regnskabet til Silkeborg Kommune som hedder
1. November
vi kan måske gå med til 15. Oktober, men så bliver det lige lidt presset.
Vil også lige høre angående dialog-mødet på tirsdag, 16.00-17.30.
Er det et fælles møde for alle på en gang..??
Hvis ja, deltager vi gerne selvom ovennævnte er det eneste issue vi har lige nu, der kunne jo komme nyttige
oplysninger og viden frem der.
Er det individuelle møder for de enkelte haller, tænker jeg det måske er lidt spild af Jeres tid, men vi stiller
naturligvis gerne op hvis I ønsker det.?
ER det et fælles møde, så deltager Cita T. Brøns, vores kasserer, og undertegnede.
Evt. mødeindkaldelse hertil sendes til : thorninghallen@mail.dk
Med venlig hilsen
Den Selvejende Institution
Thorning Hallen
Anders Andersen
Best. formand
Sendt fra Mail til Windows 10
Fra: graf
Sendt: 10. maj 2020 10:12
Til: Troels Norge Dam; Lars Hampen; Agner Christensen; Dorte Bundgaard Rasmussen; Cita Brøns; graf@outlook.dk;
Peer Dam
Cc: 'Anders Andersen'
Emne: Fwd: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på benyttelsesaftaler
-------- Oprindelig besked -------1

Fra: Thorning Hallen <thorninghallen@mail.dk>
Dato: 05/05/2020 20.22 (GMT+01:00)
Til: graf@outlook.dk, Cita Brøns <ctb@fibermail.dk>
Emne: Fwd: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på benyttelsesaftaler
Start på videresendt besked:
Fra: "Simon Østerbøg Foldager (17299)" <SimonOsterbog.Foldager@silkeborg.dk>
Dato: 5. maj 2020 kl. 13.27.24 CEST
Til: "thorninghallen@mail.dk" <thorninghallen@mail.dk>
Emne: Implementering af ny tildelingsmodel & igangsættelse af 3 ugers høring på
benyttelsesaftaler
Kære Thorning Hallen
Ny tildelingsmodel fra 1. oktober 2020
Til jeres orientering godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget mandag 4. maj 2020
ny tildelingsmodel for selvejende haller. Den nye tildelingsmodel træder i kraft 1.
oktober 2020. Tildelingsmodellen baserer sig – som tidligere nævnt – på fire elementer:





Arealdriftstildeling: 357 kr. pr. kvm.
Aktivitetstildeling: 103 kr. pr. time i 2020
Finansieringstildeling: 65 pct. af langfristet gæld
Implementeringstildeling: Hver hal må højst miste / få 10 pct. over 5 år,
sammenlignet med 2020

I kan læse sagen her: https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger2020/Kultur-Fritids-og-Idraetsudvalget/2020/4maj1230. Der er endnu ikke offentliggjort
et referat, men det sker i løbet af ganske kort tid.
Høring af nye benyttelsesaftaler
I har senest været til et dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt
forvaltningen i slutningen af 2019. Her blev oplægget til de nye benyttelsesaftaler
gennemgået. I forlængelse af de input, som vi modtog fra jer, er benyttelsesaftalerne
blevet justeret. Jeres godkendte benyttelsesaftaler er vedhæftet som bilag. Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget sender hermed jeres benyttelsesaftale i skriftlig høring og
skal bede om et høringssvar senest 26. maj 2020. Svaret fremsendes skriftligt til
laila.fischer@silkeborg.dk.
I forbindelse med høringen vil der være mulighed for dialog med Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget på et online dialogmøde for alle selvejende haller tirsdag 19. maj kl.
16.00 – 17.30. Der kan deltage 1-2 personer fra hver hal – skriv venligst deltagernes
navn og mailadresse til laila.fischer@silkeborg.dk senest fredag 15. maj, hvorefter I vil
modtage en digital mødeindkaldelse.
I forlængelse af de fremsendte høringssvar og det afholdte dialogmøde, vil Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget endeligt godkende benyttelsesaftalerne på deres møde 8. juni
2020. I får sendt den endelige benyttelsesaftale til underskrift umiddelbart herefter.
På vegne af Kultur- og Borgerservicechef John B. Frederiksen
Simon Ø. Foldager
Sektionsleder, stab og borgerservice
Kultur- og Borgerservice
Det
sammenk æd
ede b illede
k an ik k e
v ises. Filen er
muligv is
blev et fly ttet,
omd øbt eller
slettet.
Kontrollér, at
link et peger
på d en
k orrek te fil
og placering.

2

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 21 46 04 63
simon.foldager@silkeborg.dk
www.silkeborg.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset
Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her
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34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.23 - Bilag: Benytttelsesaftale Thorning Hallen - Thorning vedhæftning
DokumentID: 8493724

BENYTTELSESAFTALE MELLEM DEN SELVEJENDE INSTITUTION
THORNING - HALLEN SOM UDLEJER OG SILKEBORG KOMMUNE
SOM LEJER

Sagstitel:
GO Sags nr.:
Dato:
Initialer

Benyttelsesaftale
EMN-2018-03070
Maj 2020
SØF
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BENYTTELSESAFTALE
1 INDLEDNING
1.1 Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har truffet beslutning om en
ny tildelingsmodel for selvejende haller i Silkeborg Kommune. Beslutningen træder
i kraft 1. oktober 2020. I forlængelse heraf er udarbejdet nye benyttelsesaftaler,
med Silkeborg Kommune som lejer og den pågældende hal som udlejer, hvilket
erstatter tidligere indgåede leje- og driftsaftaler.

2 PARTERNE

Den Selvejende Institution
Thorning - Hallen
CVR. nr. 78707828
Over Kærsholm Vej 9
8620 Kjellerup
herefter kaldet udlejer
SILKEBORG KOMMUNE
CVR. nr. 29189641
SØVEJ 1
8600 SILKEBORG
herefter kaldet lejer
har herved aftalt
følgende:

3 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED
3.1 Lejeaftalen omfatter Thorning Hallens idrætshal med tilhørende
omklædningsfaciliteter samt øvrige lokaler der benyttes af folkeoplysende
foreninger.
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4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR
4.1 Lejeaftalen tager sin begyndelse 1. oktober 2020, og fortsætter, bortset fra
misligholdelse, i 10 år, hvorefter den ophører uden opsigelse og uden varsel.
Parterne kan aftale en forlængelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt og inden
aftalens udløb.
4.2 Lejemålet kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den første i en
måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5 DET LEJEDES BENYTTELSE
5.1 Lejer disponerer over det lejede i tidsrummet kl. 8-23. Dette gælder hele året på
nær skoleferier, dvs. 40 uger årligt. Dog skal lokale idrætsforeninger have
mulighed for at afvikle eksempelvis håndbold- og badmintonskoler i skolernes ferie.
På hverdage kan lejer fra kl. 8-15 anvende idrætsfaciliteterne til skoler,
daginstitutioner, dagplejere og andre kommunale aktiviteter. Fra kl. 15-23 kan det
lejede benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af idrætsfaciliteter til træning,
stævner og turneringer, som afholdes af foreningerne.
I weekends kan det lejede benyttes fra kl. 8-23 til at tilgodese foreningers
benyttelse af idrætsfaciliteterne til træning, stævner og turneringer, som afholdes
af foreningerne.
5.2 Foreningers brug af hallen aftales med Silkeborg Kommune.
5.3 Ved henvendelse til Silkeborg Kommune kan denne oplyse om de tildelte haltider.
5.4 Hvis Thorning Hallen ønsker at benytte hallen til arrangementer i det i stk. 5.1
nævnte lejede tidsrum, skal dette meddeles Silkeborg Kommune forud for det
pågældende arrangement.

6 LEJEAFGIFT OG BETALING
6.1 Den nye tildelingsmodel for selvejende haller beregnes på baggrund af fire
forskellige tildelingsformer:


Arealtildeling på 357 kr. pr kvm (særlig takst for skøjteis og svømmevand)



Aktivitetstildeling pr. aktivitetstime (pulje til aktivitetstimer)



Finansieringstildeling på 65 % af hallernes kommunekreditlån, realkreditlån og
realkreditlignende lån. Finansieringstildelingen bortfalder når gælden er afviklet.



Implementeringstildeling

6.2 Lejeafgiften vil årligt blive reguleret på baggrund af de i stk. 6.1 nævnte
tildelingsformer. Lejeafgiften for 2020 udgør kr. 2.124.752 (helårseffekt). Med
denne aftale kan Thorning Hallen maksimalt få ændret sin betaling ekskl.
købsmoms fra Silkeborg Kommune +/-10 pct. i aftalens løbetid, med
udgangspunkt i det oprindeligt afsatte budget 2020.
6.3 Én gang årligt, den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres
arealtildeling jf. det aktuelle, gennemsnitlige PL-skøn fra KL. Silkeborg Kommune
har i aftalens løbetid ret til at regulere i lejeaftalens tildelingsmodel, såfremt dette
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besluttes af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.
6.4 Silkeborg Kommune skal i aftalens løbetid godkende alle nye kommunekreditlån,
realkreditlån og realkreditlignende lån som optages af Thorning Hallen, samt
omlægninger af eksisterende.
6.5 Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt alle
forbrugsudgifter. Lejen dækker ligeledes samtlige udgifter til drift af lokaler der
anvises til idrætsformål, samt udgifter til rengøring.
6.6 Betaling skal ske kvartalsvist forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

7 REGNSKAB OG BUDGET
7.1 Udlejer har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni. Udlejer indsender derfor hvert år
inden den 1. september budget for det aktuelle budgetår til Silkeborg Kommune til
orientering samt årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
7.2 Årsregnskabets noter skal give indsigt i institutionens anvendelse af den
kommunale betaling i hallens kontoplan, idet betalingen kun må bruges til
kommunalt støtteberettigede aktiviteter og driftsforhold (modsat kommercielle
aktiviteter).

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE
8.1 Al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig, af de af udlejer opførte
bygninger, påhviler udlejer. Herunder fornyelse, renholdelse mv.
8.2 Vedligeholdelse af de tilhørende grønne arealer påhviler udlejer, herunder
græsslåning, snerydning mv.
8.3 Det er ikke tilladt at anvende nogen form for kemiske midler på arealet eller i
øvrigt stoffer med risiko for forurening.

9 FORSIKRINGER
9.1 Udlejer bærer det fulde ansvar for de i punkt 3.1 nævnte bygninger/anlæg. Udlejer
skal derfor selv tegne alle fornødne forsikringer, herunder bygnings- og
ansvarsforsikring.
9.2 Skade foranlediget af lejer, erstattes af lejer. Skader foranlediget af brugere og
foreninger, erstattes af de pågældende brugere og foreninger. Udlejer retter
direkte henvendelse til skadevolder med henblik på erstatning.

10 INDIVIDUELLE VILKÅR
10.1 Der må ikke, uden samtykke fra udlejer, gennemføres arrangementer og
lignende, der påfører den af udlejer etablerede cafeteriadrift konkurrence.
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11 UNDERSKRIFT
Dato:

Dato:

Silkeborg Kommune (lejer)

Thorning Hallen (udlejer)
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34 Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for
selvejende haller
34.24 - Bilag: Oversigt over input fra selvejende haller i høringen af benyttelsesaftaler –
med administrationens forslag til ændringer
DokumentID: 8500312

Oversigt over input fra selvejende haller i høringen af benyttelsesaftaler – med administrationens forslag
til ændringer
3. juni 2020
Ans Idræts- og Kulturcenter
Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Ønsker jf. afsnit 3.1 tydeliggjort, at mødelokaler
ikke er omfattet af benyttelsesaftalen.

Imødekommes ikke.

Ønsker honorering for de brugere fra f.eks. Arena
Park der benytter toiletterne hos Arena Midt som
offentlige toiletter.

Imødekommes ikke.

Ønsker præcisering af afsnit 6.2 vedr.
positivlistemoms, købsmoms mv.
Ønsker præcisering af vedligehold og renhold
vedr. den del af Arena Park der er placeret på
Arena Midts matrikel.

Imødekommes jf. Thorning Hallen. Lejeafgiften
indeholder ikke positivlistemoms i ny model.
Imødekommes, der oprettes et punkt 8.4:
”Punkt 8.1 og 8.2 gælder ikke for den del af Arena
Park, der er beliggende på Arena Midts matrikel.
Der kan dog laves konkrete aftaler om arealet
hvis lejer og udlejer er enige.”

Tildelingsmodellen medfører, at Arena Midt
modtager arealdriftstildeling for det samlede areal
af haller og øvrige lokaler. Der bør være
overensstemmelse mellem dette forhold og det
areal, som er omfattet af benyttelsesaftalen. Ved
at snævre begrebet ind til udelukkende at omfatte
lokaler, som benyttes til idrætsaktiviteter,
risikerer Silkeborg Kommune at skulle betale
f.eks. lokaletilskud for foreningers brug af
lokalerne. Arena Midt kan fortsat godt benytte
lokalerne til kommerciel aktivitet, jf.
benyttelsesaftalens retningslinjer.
Der er en politisk beslutning om en fælles
tildelingsmodel for alle selvejende haller, baseret
på objektive kriterier. Hvis der skal tildeles nye
tilskud til f.eks. Arena Midt må det være op til en
ny politisk beslutning.
Teknisk justering.

Kommenterer på rimeligheden i
tildelingsmodellen, bl.a. ved fremsendelse af tre
bilag. Ønsker at AIKC modtager 550.000 kr.
yderligere i årligt tilskud.

Arena Midt

Medfører ingen indholdsmæssig ændring, da
Entreprenørgården i dag varetager driften af
arealet.

Arena Midt Spørger hvorfor areallejekontrakten
ikke er medsendt som bilag. Dette skyldes, at den
fortsat er under udarbejdelse hos Ejendomme.

Gjern Kultur- og Idrætscenter (hal mv.)
Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Ønsker tidsrummet 8-23 ændret til 8-22, som dog
kan fraviges efter konkret aftale.

Imødekommes ikke.

Tildelingsmodellen til selvejende haller sker ud fra
samme vilkår som for kommunale haller, som har
åbent for foreningsidræt fra 15-23 på hverdage.

Ønsker tydeliggørelse af momsforhold.
Ønsker, at finansieringstilskuddet bortfalder, dog
således, at beløbet gives fast til hallen.

Imødekommes jf. Thorning Hallen
Imødekommes ikke.

Ønsker tilføjet, at lejer (Silkeborg Kommune) ved
ekstra rengøringsbehov (f.eks. harpiks) skal
betale ekstra rengøring med timetakst.
Ønsker tilføjet, at skader påført af brugere
erstattes af lejer (Silkeborg Kommune), som
håndterer mellemværendet med foreningen.
Argumentet er, at GKIC ikke har økonomi til at
køre sådanne sager.

Imødekommes ikke.
Imødekommes ikke.

Finansieringstilskuddet er en central del af
tildelingsmodellen og gives specifikt til at dække
en del af (65 pct.) hallernes
finansieringsforpligtelser. Når lånene bortfalder,
får hallerne også færre udgifter til lån.
Hallen modtager et tilsvarende beløb til rengøring
som kommunale haller, hvilket også dækker
rengøring efter f.eks. brug af harpiks.
Skader forvoldt af foreninger og brugere er et
mellemværende mellem ejer af hallen og
skadevolder. Silkeborg Kommune kan ikke, jf.
erstatningsansvarsloven, indgå som mellemmand
i den henseende. Tingskadesforsikring går forud
for ansvarsforsikring, dvs. hallen skal ved skader
tage kontakt til egen forsikring mhp. dækning af
skaden. Såfremt der ikke er forsikringsdækning
på skaden, skal skadelidte (hallen) selv rette
kravet mod skadevolder (bruger eller forening).

Gjern Kultur- og Idrætscenter (bibliotek mv.)
Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Ønsker afsnit 5.2 udgår, da det vedr. hallen og
ikke bibliotek mv.
Ønsker afsnit 6.4 vedr. indvendig vedligeholdelse
justeret, da indvendig vedligeholdelse påhviler
lejer (Silkeborg Kommune).

Imødekommes.

Teknisk justering.

Imødekommes, således der står:
”Lejen dækker samtlige udgifter til udvendig
vedligeholdelse samt alle forbrugsudgifter”.

Teknisk justering.

Ønsker en årlig gennemgang af lokalerne med
henblik på at drøfte kommunens opgaver vedr.
indvendig vedligehold.

Imødekommes ikke.

Ønsker tilføjet et punkt under individuelle vilkår
med angivelse af, at GKIC ønsker at benytte alle
lokaler fleksibelt og effektivt.

Imødekommes, der oprettes et punkt 9.3:
”GKIC ønsker at alle lokaler skal kunne
benyttes fleksibelt og effektivt. F.eks. kan der ved
mangel på mødelokaler anvendes bibliotek, arkiv,
SFO osv. Centerinspektøren disponerer i disse
situationer efter aftale med relevante faste
lejere.”

Tung proces administrativt. Ejendomme foretager
årligt en inspektion af alle kommunens
ejendomme. GKIC kan rette henvendelse til
Kultur- og Borgerservice, hvis de ikke mener
kommunen lever op til sine forpligtelser.
Medfører ingen større indholdsmæssig ændring.

STIF Hallen
Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Ønsker en specificering af kvm. pris for
svømmevand i afsnit 6.1.

Imødekommes, således der i afsnit 6.1 i alle
benyttelsesaftalerne står:
”(særlig takst for svømmevand på 429 kr. pr.
kvm.)”
Imødekommes ikke.

Teknisk justering.

STIF Hallen ønsker ikke at underskrive
benyttelsesaftalen, med mindre hallen modtager
et større tilskud (1,207 mio. kr. i stedet for 0,855
mio. kr.). STIF Hallen ønsker et fysisk møde med
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Them Hallerne

Ønsker en højere pris pr. kvm. svømmevand end
429 kr. og henviser til egne beregninger herom.

Ønsker en ændring af betaling fra Skoleafdeling
fra 528.000 kr. til 584.000 kr.
Ønsker fakturering af Friisholm Skole på 65.000
kr. i 2019 inkluderet i modellen.

Imødekommes.
Imødekommes ikke.

Det bemærkes, at Them Hallerne udover
arealdriftstildelingen på 786 kr. pr. kvm. også
modtager aktivitetstildeling, finansieringstildeling
og implementeringstildeling, hvilket samlet set
svarer til en kvm. pris på mindst 1.100 kr.,
afhængig af regnemetoden.
Teknisk justering uden konsekvenser for øvrige
haller.
Det er kun centralt indkøbt tid i hallerne fra
Skoleafdelingen, der indgår i tildelingsmodellen.
Andre skoler har ligeledes tidligere købt ekstra tid

Ønsker præcisering af, hvilke lokaler lejer
(Silkeborg Kommune) disponerer over jf. afsnit
3.1.

Imødekommes ikke.

Ønsker tydeliggørelse af, at adgangen til
tilhørende omklædningsfaciliteter jf. afsnit 3.1
ikke er eksklusiv, således der skal være adgang til
faciliteterne for hallens øvrige brugere.

Imødekommes. Der tilføjes et punkt 10.2:
”Det bemærkes, at adgangen til
omklædningsfaciliteter som udgangspunkt er
tilgængelig for andre end kommunens brugere,
med mindre dette specifikt ønskes af Silkeborg
Kommune eller kommunens brugere til et særskilt
arrangement.”
Imødekommes ikke.

Ønsker præcisering af andre kommunale
aktiviteter i afsnit 5.1.
Ønsker ændring af afsnit 5.4, således der står
faciliteterne i stedet for hallen.
Ønsker en ændring af afsnit 5.4, således Them
Hallernes brug af arealerne går forud for Silkeborg
Kommunes.

Imødekommes.

i andre haller. Kan ændres hvis Skoleafdelingen
ønsker det.
Tildelingsmodellen medfører, at Them Hallerne
modtager arealdriftstildeling for det samlede areal
af haller og øvrige lokaler. Der bør være
overensstemmelse mellem dette forhold og det
areal som er omfattet af benyttelsesaftalen. Der
er i praksis mulighed for at benytte lokalerne
fleksibelt.
Ændringen får ingen større indholdsmæssige
konsekvenser.

Standardformulering. Det vurderes at være uden
betydning, da kommunens brug af Them Hallerne
vil være indenfor det ønskede: Idræts-, foreningsog forsamlingshusaktiviteter.
Teknisk ændring.

Imødekommes ikke.

Silkeborg Kommune betaler jf. tildelingsmodellen
Them Hallerne for leje af lokaler i det tidsrum som
er nævnt i afsnit 5.1. Derfor er det som
udgangspunkt kommunens brugere, der har
fortrinsret i dette tidsrum. I praksis ses dog
velvilligt på afholdelsen af lokale arrangementer
mv.

Kommentar fra hallen

Forslag til ændring

Argument

Ønsker deadline for indsendelse af årsregnskab
ændret fra 1. september til 1. november pga.
tidspres (godkendelse på generalforsamling mv.).
Ønsker tilføjet ”+ moms” i afsnit 6.2, således der
står ”Lejeafgiften for 2020 udgør kr. xx + moms
(helårseffekt)”.

Imødekommes, således deadline for indsendelse
af årsregnskab ændres til 1. november.

Teknisk justering.

Imødekommes, således der i alle
benyttelsesaftalerne står følgende i afsnit 6.2:
Lejeafgiften for 2020 udgør kr. xx ekskl. købsmoms
(helårseffekt).

Teknisk justering.

Thorning Hallen

Ønsker en tydeliggørelse af indfasningsperioden.

Imødekommes, således der i alle
benyttelsesaftalerne står følgende i afsnit 6.2:
Med denne aftale kan xx maksimalt få ændret sin
betaling ekskl. købsmoms fra Silkeborg Kommune
+/-10 pct. i aftalens løbetid, med udgangspunkt i
det oprindeligt afsatte budget 2020 og med en
lineær indfasning over 5 år fra aftalens indgåelse.

Teknisk justering.

35 Godkendelse af anlægstilskud til legepladsprojekt
ved Th. Langs skole og Theodoras Have
35.1 - Bilag: Ansøgning_TH Langs
DokumentID: 8485688

Th. Langs og Silkeborg kommunes Legeunivers
Th. Langs og Silkeborg Kommunes Legeunivers kunne der stå på synlige skilte ved de 3 indgange til
byens legeplads for 3-9 årige, et ved Theodoras have, et ved Hostrupsgade og et på Ramblaen ved
Biblioteket. Transparente vægge og en låge ud mod Theodoras Have vækker nysgerrigheden for at
komme ind og lege i området.
Th. Langs starter en børnehave i foråret 2021 og er derfor i proces omkring et udendørs
legeunivers for 3-9 årige børn ved Lille Hus, Hostrupsgade. Th. Langs ønsker at etablere en
spændende legeplads i midtbyen, hvor kreativitet, læring og bevægelse er i fokus. Legeuniverset
skal være åben uden for skolens og børnehavens åbningstid for byens borgere/børn i alderen. Der
kan være adgang for familier med børn på skolernes ferie/fridage, i weekender samt efter
kl.16.30. Der kan også være adgang for børnehaver og andre indskolingsklasser i tidsrummet fra
kl.7 til 16.30, men efter aftale med afdelingslederen. Lågerne vil som udgangspunkt ikke være låst.
Th. Langs ønsker at indgå i et samarbejde med Silkeborg Kommune, hvor vi kan binde Theodoras
Have sammen med et udendørs legeunivers. Legeuniverset kommer til at ligge i umiddelbart
forlængelse af Theodoras Have, som er legeområde for Campus Bindslevs Plads. Der bliver på den
måde skabt et udvidet og nyt sted for byens borgere/børn, hvor der er grobund for nye
fællesskaber. En ny legeplads i midtbyen vil være med til at trække børnefamilier ind til byen, og
der vil være mulighed for at udnytte arealerne og opgradere aktivitetsrummet til glæde for alle de
mange børnefamilier og børnegrupper, som i det daglige vil kunne benytte sig af de nye faciliteter.
En sådan legeplads findes ikke i Silkeborg pt.
Kate Vintov - arkitekt har omsat Th. Langs visioner og værdier til et sanseligt og levende hus –
såvel ude som inde, så der er sammenhæng, og så vi kan underbygge de pædagogiske visioner om
at styrke overgangen fra børnehave til skole.
Legepladsen skal have en tydelig karakter og stoflighed, der taler til sanserne og bidrager til
oplevelsen af nærhed, tryghed og fællesskab. Det er et mål, at musiske, kropslige og kreative
aktiviteter kan trives og være synlige og inspirerende overalt i det nye legeunivers. Der ønskes et
sanseligt og levende legeunivers, hvor børn og voksne trives og udvikles.
Det er målet at skabe en helhed mellem legeuniverset og bygningerne med forskellige
rummeligheder, smutveje og genveje, så hverdagen inspirerer børnene til nysgerrighed, leg og
læring. Børn leger egentlig ikke for at lære, men for legens egen skyld. De leger for at lege og
alligevel lærer de en masse som kommer til udtryk i legen. Børnene udfordrer sig selv i legen.
Generelt er visionen for Th. Langs Legeunivers, at alle områder er multifunktionelle – og samtidigt
har en særegen karakter, som kan inspirere til leg, sansning og aktivitet i mange forskellige former
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og i flere forskellige aldre. Der skal både være mulighed for aktiviteter og at
kunne finde ro. Ro, hvile og fri leg er vigtigt for børn.
I legeuniverset kommer de sociale spilleregler i spil. Og samtidig styrkes fantasien i den frie leg ikke alle lege skal have et bevidst fagligt indhold. Børn lærer hele tiden af hinanden – og i den frie
leg kopieres fra de andre børn. Vores legeunivers deles af 0. og 1. klasse og børnehavebørnene. På
den måde bliver indskolingsbørnene rollemodeller for de yngre børn.

Nedenstående er konkrete ideer fra arkitekten til, hvad der skal være i Legeuniverset. Th. Langs
har i skrivende stund inviteret 4 legepladsfirmaer ind for at komme med deres bud. Vi tænker, at
der skal vælges et firma ud, som vi skal i yderligere proces med i forhold til den konkrete
indretning. Den proces kommer til at foregå efter sommerferien og ind i efteråret. Det kunne være
spændende at have deltagere med i processen fra Silkeborg Kommune.

To bygninger kommer til at dele et gårdrum, der skal være Th. Langs Legeunivers. I alt ca. 550 m2.
1) Aktivitets zoner
Der skal være aktivitets-zoner, der tager hensyn til og også udfordrer, at vi ikke alle er lige modige.
Der ønskes etableret en ny opholdsterrasse med plads til leg i en beskyttet zone, tæt på de
voksne, men samtidig med god mulighed for at se og lære af andre, som leger i mere aktive
områder af legeuniverset. På samme måde, som man med kroppen kan ”gå forrest” og vise vejen,
”gå ved siden af” og dele – eller ”gå bagved” og være støttende, så skal de fysiske rammer også
både kunne udfordre, give plads til at dele, og give tryghed.
Hér skal der være plads til boldspil og mere udfordrende bevægelser og leg.
2) Forsænket areal
Selve "boldbanen" indgår som et forholdsvis lille areal, som til gengæld også kan have mange
andre funktioner - det forsænkede areal kan bruges til mange andre ting og lege - samling,
fangeleg med flere - omkring det forsænkede område tænkes "bænke". Fire mål kan opfordre til
andre former for bold. Omkring det hele sættes trådhegn, som espalier, så det hele med tiden
bliver groet til, også evt. ovenover, som grønt tag - så der bliver et skygget og skærmet område planter er også med til at dæmpe støj.
3) Terrassen
Der skal være flere mere stille legområder. Overgange fra husene til legeuniverset formidles med
trappetrin og flere steder placeres små overdækkede områder, som en slags "legehuse". Inde i
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"husene" kan der være sand, bænk og tæpper. Der bliver også et stille-område
med plantehegn om, og hér markeres det rolige med en magelig bænk.
4) Plinte
Forskellige steder markeres med lille niveau en plint, som nogle steder kan stilles skråt. Farverne
skal give steder "navn". Kan bruges til "base", "hjemme" "helle" - den grønne plint skal markere og
invitere til trappen op til tag-haven.
5) Faldsand-området
Der placeres faldsands område langs mure - hvor der er køligt - noget af området er overdækket af
trappeforløb og repos op til tag-haven.
6) Skur
Repos og trappeløb bruges til også at putte et skur ind under - så der er plads til opbevaring.

7) Et overdækket areal og taghave
Det ene hus bygges med taghave (1. etage) og med et åbent overdækket udeareal, der er en del af
legeuniverset (stueplan). Taghaven er ved en trappe forbundet med legeuniverset. Der kommer
også en trappe, som forbinder et klasserum med legeuniverset.

I det overdækkede areal er børnene i en zone, hvor de er beskyttet for vind og vejr. Et forløb af
bænke og forskellige niveauer giver mulighed for samling omkring fælles aktiviteter og oplæg, men
også for leg i små grupper på forskudte plan og i de ind- byggede huler.
Overdækket giver en godt beskyttet og godt formidlet overgang ind til klasserne.
Der indarbejdes "kasser", som lukkede huler, der oppe fra trin/repos kan bruges som bord og
indeni kan de bruges som huler. Så kan området bruges som samling for flere, til krea-arbejde, til
læsning og hygge eller i små grupper, der kan lege oppe på niveauerne eller inde i hulerne.
Under overdækket ønskes plads til balanceredskaber og fuglerede.
Der skal inviteres til at bevæge sig fra skolegårds-niveau og op på taghaven (selvom der er langt og det er højt). På reposen på vejen op kan der være huler og gemmesteder - og med plantning i
"altankasser" langs alle værn, så reposen bliver som frodige "hængende haver" og der kan
indrettes med grønne "hobbit-huler".
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Skitse

Følgende tanker har været bragt i spil i samtaler med John Bøgelund:
Der etableres en tarzanbane på den eksisterende bygning (som er en del af skolen/børnehaven),
som støder op mod Theodoras Have. Tarzanbanen fortsætter ind gennem porten til vores område
og leder på den måde byens børn videre ind på vores legeunivers, hvor målgruppen er børn i
alderen 3 – 9 år.
På gavlen af huset etablerer Silkeborg Kommune en spektakulær vertikal have, som vil blive
oplevet som en kunstnerisk udsmykning. Dette tiltag er både en del af kommunens strategi om
kunst i det offentlige rum, ligesom det er et led i kommunens fokus på at trække naturen ind i
byen ved at etablere grønne områder i midtbyen. Samtidig er det et ønske om at bringe Bindslevs
Plads tilbage til sit udgangspunkt, hvor pladsen netop var byens første orkestrerede grønne
åndehul. At kombinere installationen med Theodoras Have er også en cadeau til Theodora Lang,
som havde en stor forkærlighed for netop haven som et vigtigt åndehul. Den hængende have

4

kommer til at hænge sammen med den bæredygtige have, som vi etablerer på
taget af den nye tilbygning, som opføres i forlængelse af gavlen med den
hængende have.

Som afslutning kan jeg orientere om, at vi forventer at bruge en lille million kroner, og at Th. Langs
Skole lægger op til, at der er i ”Det byggeretslige skel” bliver formuleret, at det er ”en offentlig
legeplads”.

På vegne af Th. Langs Skole
Tine Kristiansen
Skoleleder
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Opfølgning på igangværende investeringer, 2020
Introduktion
Som del af Silkeborg Kommunes investeringsmodel skal Arbejdsmarkedsudvalget og
Økonomi- og Erhvervsudvalget en gang om året præsenteres for en opfølgning på de
politisk besluttede investeringer i beskæftigelsesindsatsen. Hensigten er at give et indblik i
og en faglig anbefaling til, hvorvidt investeringerne skal opretholdes, justeres eller
afvikles.
Aktuelt arbejder Beskæftigelsesafdelingen med investeringer på følgende
målgruppeområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forsikrede ledige
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere (specielt aktivitetsparate)
Sygedagpenge- og jobafklaring
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Ledighedsydelse og fleksjob

Notatet giver præsentation af den enkelte investerings tidsperiode, økonomi, forventede
resultater samt en status og faglig ”stop-go” vurdering af investeringen.
Måling af effekt
En central hensigt med investeringerne er at bidrage til, at flere hjælpes i hel eller delvis
selvforsørgelse gennem job og uddannelse og dermed reducere antallet af ledige og
sygemeldte med behov for offentlig forsørgelse.
På temamødet den 13. januar 2020 fik Byrådet en orientering om kommunens
investeringer på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse blev Byrådet orienteret om, at
det ofte ikke er muligt at isolere og måle den specifikke effekt af de enkelte investeringer,
da der findes mange forskellige faktorer, som påvirker, hvordan ledigheden udvikler sig.
Udviklingen i antal ydelsesmodtagere påvirkes dels af interne forhold i kommunen som
f.eks. tilrettelæggelsen af den daglige drift og investeringer, men også af forhold udenfor
kommunens kontrol som f.eks. konjunkturer og ny lovgivning. Aktuelt ses det med
COVID19-situationen, at eksterne forhold kan have stor betydning for
ledighedsudviklingen og dermed for antallet af ydelsesmodtagere.
En overordnet måde at indikere betydningen af kommunens investeringer og indsatser er
at holde udviklingen på de enkelte målgruppeområder i Silkeborg op mod udviklingen i
Danmark som helhed. Derfor vises for hvert målgruppeområde med igangværende
investeringer en oversigt med udviklingen på målgruppeområdet – sammenlignet med
udviklingen i landsgennemsnit – i perioden 1. januar 2018 til og med 1. kvartal 2020.

Michael Anderson (15236)
Beskæftigelsesafdelingen
Michael.Anderson@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2019-01796

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

1. Forsikrede ledige
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-go vurdering

Oktober 2019-2023
10,625
16,652
-25 i 2020
-30 fra 2021
Anbefales videreført som planlagt.

Indsats
Investeringen opruster den virksomhedsrettede indsats og omfatter to grupper med
særlig risiko for langtidsledighed:
1. Forsikrede ledige med anden sproglig baggrund end dansk.
Borgerne tilbydes en kombination af sprogundervisning og sprogtræningsforløb
eller praktik på en virksomhed, hvormed sprogundervisningen kan omsættes
direkte i arbejdssituationer og omvendt.
2. Forsikrede ledige over 55 år.
Indsatsen består af individuel og håndholdt støtte fra virksomhedskonsulenter
til at komme i job, alternativt løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, samt
mulighed for deltagelse i jobcafé.
Status og resultater
Anden sproglig baggrund end dansk: 3 borgere er matchet direkte i job. Yderligere 16
borgere er i et sprogtræningsforløb på en virksomhed, hvoraf 1 borger er kommet i job
i direkte forlængelse. Herudover var en række sprogtræningsforløb og
virksomhedspraktikker aftalt, men blev aflyst pga. COVID-19 situationen.
Ledige over 55 år: 9 borgere er matchet direkte i job, og 1 er i løntilskud. Yderligere
har 19 borgere været i praktik, hvoraf 4 er kommet i job i forlængelse heraf.
Herudover var en række virksomhedspraktikker/løntilskudsjob aftalt, men blev aflyst
pga. COVID-19 situationen.
Silkeborg oplever – i lighed med resten af landet - en stigning i antallet af adagpengemodtagere, men ligger stadig under landsgennemsnit.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at investeringen fortsætter som planlagt.
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Målgruppeudvikling

NB: Antallet af a-dagpengemodtagere er steget markant fra februar til marts 2020. Det vurderes at
skyldes COVID19-situationen, herunder flere afskedigelser samt ny lovgivning med midlertidig
suspendering af beskæftigelsesindsatsen og en midlertidig forlængelse af retten til dagpenge.
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2. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
På dette målgruppeområde findes to aktuelle investeringer:
 Strakspraktik
 Casemanager-indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområderne
Strakspraktik
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-Go vurdering

2016-2020
6,183
14,800
-11 i 2016
-25,8 fra 2017
Anbefales videreført som planlagt.
Eksisterende investering er gældende
til ultimo 2020.

Indsats
Investeringen omfatter et udvidet samarbejde mellem borger, sagsbehandler, og
virksomhedskonsulent. Alle nytilkendte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver
hurtigt tilknyttet en virksomhedskonsulent, og sammen med borgeren tilrettelægges
en målrettet plan for en virksomhedsrettet og jobrettet indsats.
Status og resultater
Efter 1. kvartal 2020 har 519 borgere afsluttet forløbet. 59 borgere er kommet i job
eller uddannelse, hvilket svarer til 11,4%, hvor målet var 8 %.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at investeringen fortsætter som planlagt.
Casemanager-indsats
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-go vurdering

2019 - 2022
6,600
7,500
-8 i 2020
-11 i 2021
-14 i 2022
Stop-go vurdering følger til
Arbejdsmarkedsudvalget og
Socialudvalget i august 2020.

Indsats
Investeringen omfatter et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen om et casemanager-team, der tilbyder udsatte borgere en
helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelses- og
socialområdernes lovgivning og muligheder. Målgruppen er 60 aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere over 30 år og 60 aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp,
som samtidig modtager bostøtte efter serviceloven på grund af betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Status og resultater
Som led i den politiske godkendelse af investeringen i 2019 blev det besluttet, at
Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget årligt skal have en fælles status og stop-go
Side 4

vurdering af indsatsen. Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen udarbejder en
status og stop-go vurdering til udvalgenes drøftelse på møderne i august 2020.
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3. Uddannelseshjælpsmodtagere (særligt aktivitetsparate)
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-go vurdering

2019-2023
6,500
6,817
-12 i 2020
- 30 i 2021
- 44 fra 2022
Anbefales videreført som planlagt.

Indsats
Investeringen omfatter videreførelse og udvikling af en tidligere investering. Den nye
investering blev politisk besluttet i juni 2019 og styrker:



indsatsen for udsatte 15-17 årige for at forebygge, at de får behov for
uddannelseshjælp
en tværfaglig og sammenhængende sagsbehandling for de
uddannelseshjælpsmodtagere, der står længst fra arbejdsmarkedet
(aktivitetsparate unge).

I den fire-årige periode er provenuet isoleret set forholdsvist begrænset, men særligt på
ungeområdet vil en styrket indsats kunne forebygge, at borgerne skal have mange års
offentlig forsørgelse i fremtiden. Investeringen er desuden et godt bidrag ift. at
understøtte arbejdet med Silkeborg Kommunes ungestrategi, som byrådet vedtog i januar
2020.
Status og resultater
Indsatsen er godt i gang, bl.a. gennem etablering af medarbejdere med særligt fokus på
15-17 årige, samt styrket undervisning, vejledning og sagsbehandling med fokus på
motivation og sammenhæng. Dog forventes effekten – som forudsat - først for alvor at slå
igennem fra sidste halvdel af 2020 og frem.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at investeringen fortsætter som planlagt.
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4. Sygedagpenge og jobafklaring
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-go vurdering

2019-2022
20,200
29,089
-40 i 2019
-60 i 2020
-80 fra 2021
Investeringen og indsatserne på
området har ikke medført de
forventede effekter. Både på
sygedagpengeområdet og
jobafklaringsområdet ligger Silkeborg
Kommune over det budgetterede
niveau og over landsgennemsnittet.
Beskæftigelsesafdelingen udarbejder
særskilt sagsfremstilling om
godkendelse af justering af
investering på sygedagpenge- og
jobafklaringsområdet til beslutning i
Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiog Erhvervsudvalget.

Indsats
Investeringen er en videreudvikling af en tidligere investering. Investeringen omfatter:
Forebyggelse af sygefravær: Bl.a. gennem etablering af en Mestringsenhed, som gennem
en fremskudt indsats for medarbejdere på private og offentlige virksomheder skal
forebygge eller reducere sygemeldinger pga. stressrelaterede eller fysiske sygdomme.
Mestringsenheden har lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne.
Fremskudt indsats ved ansøgning og opstart af sagen: Investeringen omfatter ansættelse
af socialfaglige ressourcer, der skal undersøge udvalgte ansøgninger om sygedagpenge for
at vurdere, om retten til sygedagpengepenge er opfyldt, eller om borgeren evt. har ret til
en anden ydelse.
Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet: Bl.a. gennem udbygning af den fremskudte
arbejdspladsfastholdelse, hvor flere borgere tilknyttes en fastholdelseskonsulent og hvor
den første samtale afholdes på virksomhederne.
Status og resultater
Arbejdsmarkedsudvalget blev i januar 2020 orienteret om Beskæftigelsesafdelingens
risikovurdering af budget 2020. Herunder at der ses en stigning i antallet af
sygemeldinger og udgifterne hertil. Dette skal ses i lyset af, at tilgangen af sygemeldte
har været større i løbet af 2019 end forventet, at antallet af lønmodtagere med bopæl i
Silkeborg er steget med 600 personer i 2019 samt at investeringerne har haft et længere
implementeringsforløb end forudsat. Stigning i sygedagpengesager påvirker
jobafklaringsområdet, hvor der også er flere borgere i jobafklaringsforløb end budgetteret.
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På baggrund af udviklingen foretager Beskæftigelsesafdelingen en grundig gennemgang
og stop-go vurdering med forslag til ændringer i investeringen for at opnå øget effekt.
Stop-go vurdering og anbefalinger præsenteres i en særskilt sagsfremstilling til
Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
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Målgruppeudvikling

NB: Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant i marts måned 2020. Det vurderes at
skyldes den nye lovgivning som følge af COVID19-situationen, som betyder en midlertidig
forlængelse af sygedagpengemodtageres ret til sygedagpenge i tre måneder, så ingen
sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020.

NB: Antallet af personer i jobafklaringsforløb er faldt i marts måned 2020. Det vurderes at skyldes
den nye lovgivning som følge af COVID19-situationen, som betyder en midlertidig forlængelse af
sygedagpengemodtageres ret til sygedagpenge i tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere
overgår til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020.
Side 11

5. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Stop-go vurdering

2018 - 2020
4,480
5,090
-5
Anbefales videreført som planlagt.

Indsats
Beskæftigelsesafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen samarbejder om et projekt,
hvor integrationsborgere ansættes som integrationsuddannelseselever (IGU-elever) i
Plejecentersektionen. Investeringen skal fremme op mod 20 integrationsborgeres vej mod
arbejdsmarkedet. Dette skal ske ved enten at skabe interesse for og kompetencer til at
søge ind på en SOSU-uddannelse mhp. at opnå ordinær ansættelse inden for
ældreområdet eller gennem ufaglært arbejde.
Status og resultater
18 borgere (kvinder) er pt. i gang og tilknyttet et lokalcenter eller hjemmepleje, hvor de
modtager optræning i pleje, rengøring og kostopgaver Derudover får de sideløbende AMUundervisning samt danskundervisning. 4 af de 18 er pt. på barsel.
I august og september afklares IGU-eleverne i et samarbejde mellem borgeren, SOSUskolen, Sundhed og Omsorg og Jobcentret. Her afklares, hvorvidt den enkelte borger er i
stand til at opnå optagelse på SOSU-uddannelsen, eller alternativt kan opnå ansættelse
inden for området som ufaglært. Forventningen er, at flere af borgerne står godt rustet til
videre uddannelse eller job.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at investeringen fortsætter som planlagt.
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6. Ledighedsydelse og fleksjob
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner

Stop-go vurdering

2019-2022
10,100
12,141
-20 i 2019
-35 i 2020
-50 i 2021
-60 i 2022
Anbefales videreført som planlagt.

Indsats
Investeringen skal fremme hurtigere ansættelse af fleksjobbere efter tilkendelse af
fleksjob og fastholde fleksjobbere, der er i risiko for at falde ud af deres fleksjob.
Investeringen omfatter ressourcer til:
 en styrket sagsbehandling ved nedbringelse af det gennemsnitlige sagstal til 45-50
sager pr. konsulent i jobcentrets fleksjobfunktion. Med investeringen bliver det
muligt at styrke en intensiv, håndholdt og virksomhedsrettet indsats.
 videreførelse af indsatsen på det socialøkonomiske område.
 en ekstern konsulentundersøgelse af arbejdsgange og gennemløb for at afkorte
forløb på ledighedsydelse.
Status og resultater
Der er ansat en fastholdelseskonsulent og to beskæftigelseskonsulenter. Det giver
mulighed for en mere håndholdt og virksomhedsrettet indsats med fokus på intensiv
jobsøgning, hyppig opfølgning i sagen og udvikling af fleksjobbet ift. ændring af
arbejdsopgaver og arbejdstid.
Analysen af arbejdsgange er afsluttet januar 2020 og en del af de anbefalede tiltag er ved
at blive implementeret, blandt andet ift. gode overgange fra andre målgrupper og en
strategi for håndtering af sagsstamme og sagsbehandling.
Silkeborg Kommune har forholdsvis flere ledighedsydelsesmodtagere og borgere i fleksjob
sammenlignet med landet som helhed, hvilket bl.a. skyldes et politisk fokus på, at flest
mulige udnytter deres resterende arbejdsevne frem for at komme på førtidspension.
Andelen af ledighedsydelsesmodtagere ud af den samlede gruppe af fleksjobberettigede,
er imidlertid lavere end landsgennemsnittet ved udgangen af 2019, ligesom antallet af
helårspersoner på ledighedsydelse ved udgangen af 2019 er lavere end ved indgangen til
2019 til trods for en nettotilgang til målgruppen på over 200 personer.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at investeringen fortsætter som planlagt.
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FORORD
Siden 2017 har Silkeborg Kommune været Danmarks
Outdoor Hovedstad. Udgangspunktet var i første
omgang at bruge positionen til at tiltrække endnu flere
outdoor-entusiaster til kommunen og give outdoorturismen et boost. Det vil vi stadig, men i dag er
Danmarks Outdoor Hovedstad blevet til meget mere end
den turisme- og brandingstrategi, den startede som.
Byrådet og en lang stribe udviklingsaktører har taget
outdoor-hovedstaden til sig og den spiller nu en central
rolle i både kommunens vision, udviklings- og
friluftsstrategi.

Outdoormasterplanen beskriver, hvordan vi i Silkeborg
Kommune vil arbejde med at styrke positionen som
Danmarks Outdoor Hovedstad inden for tre
indsatsområder:
Velfærd
Viden & Vækst
Fritid & Natur
Tilblivelsen af Outdoormasterplanen har været
kendetegnet ved en høj grad af involvering af både
borgere, erhvervsliv, kommunale afdelinger og
foreninger.

Idéen om en Outdoormasterplan, der skal sætte retning
for Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad, er født i Kultur, Fritidsog
Idrætsudvalget.
Med
nedsættelsen
af
Outdoorudvalget i januar 2020 skiftede opgaven
hænder, og færdiggørelsen af masterplanen er derfor
sket i det nye udvalg.

Tusind tak til alle, der har bidraget. Vi håber på samme
store engagement, når masterplanens forslag til
handlinger – og dem der må komme til sidenhen - skal
føres ud i livet.
Outdoormasterplanen ledsages af en kort tegnefilm, der
i en let og fortællende tone formidler masterplanens
vigtigste elementer. Filmen deles på silkeborg.dk og på
kommunens facebookside, ligesom den er tænkt som et
værdifuldt værktøj, når Outdoorudvalget skal mødes
med aktører for at drøfte, hvordan vi i fællesskab gør
masterplanen til virkelighed.

Mads Frandsen
Formand for Outdoorudvalget
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DANMARKS OUTDOOR
HOVEDSTAD

VÆRKTØJSKASSENS
VIRKEMIDLER

En hovedstad er som regel landets største by og
økonomiske og kulturelle midtpunkt. Silkeborg er
Danmarks 10. største kommune målt på indbyggertal,
men med vores helt unikke friluftsmuligheder, er det helt
naturligt, at vi vil være nationalt og internationalt
samlingspunkt for outdoor.

Vores arbejde med at udbygge og udvikle Danmarks
Outdoor Hovedstad gennem fokus på Velfærd, Viden &
Vækst og Fritid & Natur tager udgangspunkt i fire
overordnede virkemidler. De fire virkemidler er en
systematik for, hvordan vi udvikler outdoorprojekter, og
sikrer høj kvalitet, ejerskab og synlighed.

Vores natur er helt særlig, og der er masser af den.
Silkeborg Kommune er hjemsted for Danmarks største
sammenhængende skovområde og de kendte
Silkeborgsøer, der om sommeren indtages af
Hjejleflåden og kanoroere, kaldes ”Danmarks største
søområde”.

De fire virkemidler går på tværs af de tre indsatsområder,
men det varierer fra område til område, hvordan
virkemidlerne anvendes og vægtes i forhold til hinanden.

Der er ikke andre steder i Danmark, hvor by og natur på
samme måde smelter sammen. Og kun ganske få andre
steder finder man samme kombination af søer, åer,
skove, hede og bakkede landskaber som hos os. Og
intet sted i lige så stor skala.
Tænk bare på bakkelandskabet omkring Gjern og
hedelandskabet ved Vrads. De store skovområder i
Kompedal Plantage og labyrinten af søer omkring Avnsø
og Brassø. Og på søerne Tange og Hinge og de
kulturhistoriske fortællinger knyttet til Hærvejen og
Gudenåen.
Som hovedstad skal man have ambitioner, og det har vi i
den grad også i Danmarks Outdoor Hovedstad.
Hovedstaden skal være til glæde og gavn for alle:
borgere, virksomheder, medarbejdere, turister mv. For at
nå dertil vil vi arbejde med outdoor på tre
indsatsområder:

Figur 1

De fire virkemidler, vi vil bruge til at udbygge og udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad er (jf. Figur 1):

LOKALE FÆLLESSKABER
Der
er
allerede
stort
engagement
omkring
outdoorområdet i lokalområder og foreninger i vores
kommune, og det vil vi styrke endnu mere gennem
samskabelse, når Outdoormasterplanen skal realiseres.
De erhvervsmæssige fællesskaber er en vigtig
forudsætning for at kunne veksle outdoor til business.

FACILITETER

De tre indsatsområder udfoldes senere i masterplanen.
Masterplanen skitserer hvordan vi vil gribe arbejdet med
hvert enkelt indsatsområde an, ligesom eksempler på
konkrete projekter fra hvert indsatsområde præsenteres.

Silkeborg Kommune har de seneste år investeret
massivt i nye anlæg og faciliteter. Faciliteter i sig selv er
dog ingen garanti for succes. For at få det fulde udbytte
af nye faciliteter, er det helt afgørende at organiseringen
bag er på plads. På den måde bliver der skabt liv om
faciliteterne og der tages hånd om den daglige drift. I
realiseringen af Outdoormasterplanen er det vigtigt at
sikre, at organisering, kvalitet, udbud og placering af
faciliteter lever op til hovedstadsambitionen.
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EKSTERNE SAMARBEJDER

Outdoormasterplanen er ikke en endelig liste
af projekter, men en dynamisk plan, der hele tiden
udvikler sig og udvides med nye projekter og indsatser.
Masterplanen skal sikre rammerne for, at der løbende
udvikles visioner, ambitioner og inspiration, der skal
konkretiseres og realiseres gennem bl.a. samskabelse
og fysisk planlægning.

Det er ikke nyt for os at arbejde med outdoor, og vi har
mange gode erfaringer at trække på. Men som
Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi være et
samlingspunkt og det betyder, at vi på nogle områder
har brug for at trække på andres erfaringer og
samarbejde med de bedste – både lokalt, nationalt og
internationalt.

Outdoormasterplanen er, som nævnt indledningsvist,
bygget op omkring tre indsatsområder, der i planen
beskrives enkeltvis. For hvert enkelt indsatsområde
gennemgås de fire virkemidler og der præsenteres 2
konkrete projekter, der særligt kan skubbe til udviklingen
på det beskrevne indsatsområde.

BRANDING & FORMIDLING
Vi skal fortælle vidt og bredt om alle de spændende
initiativer vi tager på outdoorområdet, så ingen er i tvivl
om, at vi er Danmarks Outdoor Hovedstad. Gode
historier avler gode historier, så det er bare om at få
snebolden til at rulle.
Vi vil arbejde med diskret place branding og skiltning i
naturen, i byrummet, ved aktiviteter og institutioner mv.
så borgere og turister igen og igen bliver mindet om, at
de befinder sig i Danmarks Outdoor Hovedstad.
I det følgende udfoldes de tre indsatsområder:
Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur ligesom de fire
virkemidler gennemgås område for område.

DE FØRSTE PROJEKTER
Outdoormasterplanen sætter rammen for den fortsatte
udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. Den
fremhæver tre særlige indsatsområder og udstikker
gennem fire virkemidler en systematik for, hvordan vi
sammen realiserer outdoorhovedstadens potentiale.
Der eksisterer allerede en bred vifte af outdoorprojekter
indenfor både Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur,
der trækker Danmarks Outdoor Hovedstad i den
ønskede retning. Det er både den kommunale
administration, foreninger, lokale ildsjæle, erhvervsliv og
vidensinstitutioner, der løfter de mange projekter.
Outdoormasterplanen skal understøtte den brede
pallette af eksisterende projekter, og inspirere til at
sætte nye skibe i søen.

Figur 2

Som Danmarks Outdoor Hovedstad går vi selvfølgelig
efter projekter, der formår at skubbe til udviklingen på to
eller tre indsatsområder på én gang. Det er når, det
lykkes at skabe synergi mellem indsatsområderne, at det
for alvor rykker noget. Projekter skal give mening på
tværs, så vi går selvfølgelig efter fuld plade (jf. Figur 2)!
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VELFÆRD
Vi tror på det! Det er godt for os at være uden for.
Forsker efter forsker slår fast, at naturen har en positiv
indvirkning på vores trivsel, fysiske og mentale sundhed
og sågar også vores sociale relationer.

På ældreområdet arbejdes der bl.a. på optimere de
fysiske rammer, så plejehjemsbeboere kan få
mere
outdoor
i
hverdagen,
mens
der
på
sundhedsområdet er fokus på at placere så mange
kommunale sundhedstilbud som muligt i naturen. Et godt
eksempel er projektet Naturkræfter, hvor kræftramte
mænd mødes til træning og samvær i naturen.

Rigtig mange borgere i Silkeborg Kommune gør allerede
brug af naturen i stor stil. Men som kommune har vi en
særlig mulighed for at gøre naturen til en del af
hverdagen for endnu flere. Mange flere aktiviteter i bl.a.
institutioner, skoler og på plejehjem skal flyttes outdoor,
og velfærdsopgaver skal gentænkes med fokus på at
bruge naturen endnu mere aktivt.

Det er projekter og aktiviteter som disse, som
Outdoormasterplanen gerne vil hylde. Men masterplanen
skal samtidig inspirere og opfordre til, at de gode
projekter videreudvikles, så der skabes nye,
virkningsfulde synergier på tværs af masterplanens
indsatsområder.

Innovation og nytænkning er ofte lettere sagt end gjort.
Men med afsæt i, hvordan det under corona-krisen er
lykkedes os at gentænke hverdagen, så både
vuggestue- og dagplejebørn, børnehavebørn og de
mindste skoleklasser er meget mere ude, tror vi på, at vi
sammen med foreninger og civilsamfund sagtens kan
løse endnu flere velfærdsopgaver outdoor, hvis vi vil.

Som Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi derhen, hvor
det er en selvfølge, at outdoor er en del af svaret på,
hvordan vi løser de kommunale kerneopgaver for på den
måde at sætte nye standarder på velfærdsområdet.

Vi vil arbejde med outdoor i Velfærd, fordi vi ved, det
virker! Vi er sikre på, at mere outdoor i hverdagen vil
øge livskvaliteten blandt både børn og voksne og vi tror
på, at vi kan bruge outdoor til at skabe nye innovative
løsninger og bedre velfærd for borgerne i Danmarks
Outdoor Hovedstad.

Men som kommune har vi en
særlig mulighed for at gøre
naturen til en del af
hverdagen for endnu flere
Silkeborg Kommune skal være det sted andre kigger hen
for at få viden omkring og inspiration til, hvordan man i
praksis får mere natur ind i hverdagen i både
vuggestuer, folkeskoler, på bosteder og plejecentre mv.

VIRKEMIDLER: VELFÆRD
Der er allerede taget mange gode initiativer på
velfærdsområdet, der med succes kobler natur,
outdooraktiviteter og kommunale kerneopgaver. Det
mærkes bl.a. i daginstitutionerne, hvor en tredjedel af
kommunens børnehaver allerede har udeværksted eller
naturlegeplads. Og på skoleområdet, hvor der bl.a. er
igangsat projekter og aktiviteter, der kobler natur,
pædagogik og undervisning.

Masterplanens fire overordnede virkemidler er en
systematik for, hvordan vi vil arbejde med at indfri
ambitionerne og realisere konkrete indsatser.
I det følgende er det skitseret, hvordan de fire
virkemidler med fordel kan ses og bruges i koblingen
mellem outdoor og velfærd.

Også på social- og handicapområdet er der meget i
gang: socialpsykiatriens ”Biværket” producerer honning
12 forskellige steder i kommunen og ”Grønt Udehold”
assisterer ved sporbygning i Vesterskoven.

LOKALE FÆLLESSKABER
De stærke lokale fællesskaber omkring daginstitutioner,
skoler, socialt udsatte og ældre er helt afgørende
partnere, hvis vi skal lykkes med at bringe mere outdoor
ind i den kommunale opgaveløsning.
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Vi vil aktivere lokale fællesskaber, foreninger og
civilsamfund og involvere dem i gentænkningen af de
kommunale kerneopgaver, så endnu mere i fremtiden
kan foregå outdoor. Gentænkningen skal tage afsæt i de
ressourcer og den natur, der allerede findes i
lokalområdet.

EKSTERNE SAMARBEJDER
I jagten på nye løsninger på velfærdsområdet, der på
bedste vis kobler natur, outdooraktiviteter og kernevelfærd vil vi indgå strategiske partnerskaber med
relevante videns- og forskningsinstitutioner, fx Steno
Diabetes Center og VIA University College. Samarbejdet
skal resultere i innovative og evidensbaserede løsninger
til glæde og gavn for borgerne

En del af kommunens velfærdstilbud vil også i fremtiden
være midlertidige indsatser, så vi har brug for, at lokale
frivillige fællesskaber (foreninger og civilsamfund) vil
gøre deres til at outdoorindsatser bliver til varige gode
vaner.

Vi bakker også op om foreningen Outdoor Institutes
skitse af et Outdoor Living Lab – et levende og ambitiøst
testmiljø – hvor nye løsninger på velfærdsopgaverne kan
opstå.

FACILITETER
Vores ambition om at flytte endnu flere aktiviteter for
børn, unge, socialt udsatte, ældre m.fl. ud i naturen
kræver i første omgang, at vi investerer i et nyt mindset
og innovation. Vi skal turde skubbe til kulturen, hvis det
er det der skal til for at få mere outdoor ind den daglige
opgaveløsning.

BRANDING & FORMIDLING
Vi vil være top of mind, når andre kommuner og aktører
søger inspiration til, hvordan man bedst kombinerer
natur, outdooraktiviteter og kerneopgaver.
De mange gode outdoortiltag, der
allerede eksisterer, skal i endnu
højere grad deles via kommunens
hjemmeside og facebook og i dagspressen, så borgerne erfarer, at
Danmarks Outdoor Hovedstad ikke er
et uhåndgribeligt brand, men noget,
der gør en forskel i hverdagen.

Der kan også fortsat være behov for at investere i nye
faciliteter i fx daginstitutioner, skoler og lokalområder. Vi
ser gerne, at lokale aktører påtager sig en del af
ejerskabet i forhold til nye faciliteter og bidrager til
aktivering og vedligehold.
Nye faciliteter vil bl.a. se dagens lys gennem
kommunens fysiske planlægning, helhedsplaner og
lokalplaner.

Derudover er det relevant at
bringe outdoor i spil i forhold til
potentielle tilflyttere, fx på
børneområdet.

.

HELHEDSPLAN FOR NY DYBKÆRSKOLE
Forskning viser, at undervisning i eksterne læringsmiljøer er godt for børns trivsel, skolemotivation og læring.
Arkitektkonkurrencen for en ny Dybkærskole tog bl.a. afsæt i skolens udearealer. Opgaven var at binde
skolebygningerne sammen med eksterne læringsmiljøer udenfor klasselokalerne. Lærernes muligheder for at
tilrettelægge undervisning af høj faglig kvalitet udenfor understøttes ved at indrette særlige udeskoleum. Fx
udeværksteder, grønne tagterrasser og nye outdoorfaciliteter.
Skolens udearealer designes, så de også kan anvendes af skolefritidsordningen, det lokale klubtilbud og
lokalområdets beboere og idræts- og fritidsforeninger.

OUTDOOR SOM MENTAL SUNDHEDSBOOSTER
Stress, angst og depression er diagnoser i vækst og der er i den grad plads til forbedring af den mentale
folkesundhed – også i Silkeborg Kommune. Vi vil bruge naturen til at øge den mentale sundhed blandt borgerne.
Terapi foregår oftest indenfor, hvor behandler og klient sidder i behagelige stole og samtaler, reflekterer og
mærker efter. Forskning viser dog, at der er al mulig grund til at komme op af lænestolen og ud i den friske luft,
hvis man slås med fx ensomhed, stress eller depression. Ifølge forskningen giver naturen helt særlige muligheder
for at koble af, finde ro og mening, fordybe sig og dyrke sociale fællesskaber.
Outdoorterapi forudsætter, at der etableres et uderum i naturen, der kan være base for en psykologisk
udeterapeutisk praksis og samtidig bruges af skoler, naturvejledere, lokalbefolkning og turister i Danmarks Outdoor
Hovedstad.
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VIDEN & VÆKST
En hovedstad er ikke kun et økonomisk og kulturelt
midtpunkt. I de fleste tilfælde er det også nationalt
centrum for uddannelse og finansiel udvikling. Derfor har
vi i Silkeborg også ambitioner om, at positionen som
Danmarks Outdoor Hovedstad skal føre til mere viden
og vækst.

Vi arbejder sammen med virksomhederne om at knytte
flere kommercielle produkter til de ellers gratis
outdoortilbud og på den måde skabe værdikæder
mellem outdooraktiviteter og overnatningssteder,
restauranter og detailhandel. For som vi siger: Væksten
ligger i vores natur!

Naturen har altid været driver for udvikling. Også her i
Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg bys grundlægger
Michael Drewsen udså sig netop dette sted til sin fabrik
pga. Gudenåen. Her 175 år senere er naturen fortsat en
vigtig faktor, når vi i Silkeborg skal differentiere os fra
andre kommuner og sikre os, at det er her
investeringerne lægges, turisterne kommer og de unge
aarhusianere bosætter sig.

Vi vil være stedet, hvor
virksomhederne finder de
bedste og sundeste
medarbejdere
Outdoorevents – fra store internationale mesterskaber til
brede, familievenlige arrangementer – er en selvskreven
del af at være outdoorhovedstad. Events gør Silkeborg
Kommune til en sjovere kommune at bo i, de styrker
vores brand, tiltrækker turister og er også en vigtig
arena for kommercielle aktører, der veksler
outdoorhovedstadens
visioner
til
forretning.
Outdoorevents fylder allerede meget i vores
eventkalender, men det må gerne fylde endnu mere. Vi
vil understøtte eksisterende events og lokale foreninger
og samtidig løfte ambitionsniveauet, så vi som
hovedstad også bliver ”nationalstadion” for outdoorsport.

Vi vil bruge positionen som Danmarks Outdoor
Hovedstad til at skabe Viden & Vækst, fordi vi tror på, at
vores unikke natur og outdoorprofil gør os til et attraktivt
sted at slå sig ned – både for familier og virksomheder.
Vi vil forløse det store erhvervsmæssige potentiale, som
vi ved, outdoorhovedstaden rummer. Vi vil bruge naturen
som arena for praksisnær forskning på outdoorområdet,
fordi vi vil være samlingspunkt for ny viden og tiltrække
forskning og uddannelse.

Med Outdoormasterplanen vil vi derhen, hvor
kommunens outdoorprofil er en tydelig gevinst for alle
typer af virksomheder. Vi vil være stedet, hvor
virksomhederne finder de bedste og sundeste
medarbejdere og hvor de kan blive en del af et
spændende forsknings- og udviklingsmiljø, der skaber
dynamik og tiltrækker investeringer.

VIRKEMIDLER: VIDEN &
VÆKST
Det går godt i Silkeborg Kommune. Der bygges masser
af boliger, nye virksomheder etablerer sig og tilflyttere
strømmer til. Vi har de seneste år høstet frugterne af
Silkeborgmotorvejen, og hvis vi for alvor formår at
bringe outdoorhovedstaden i spil som et aktiv for bl.a.
virksomheder, investorer, turister og potentielle
tilflyttere, er der ingen grund til at miste momentum.
Tværtimod.

I det følgende er det beskrevet, hvordan de fire
virkemidler med fordel kan ses og bruges i forbindelse
med outdoor som katalysator for Viden & Vækst.

Det er ikke tilfældigt, at man som gæst på Vejlsøhus
kan benytte pausen i et tætpakket konferenceprogram
til at klare hovedet i sadlen på en af stedets
mountainbikes. Der er allerede mange virksomheder
der med nye initiativer, fx udlån af cykler, har fokus på
at skabe udvikling og omsætning med outdoor som
drivkraft.
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LOKALE FÆLLESSKABER

EKSTERNE SAMARBEJDER

Fællesskaber er vigtige på erhvervsområdet, hvis vi skal
lykkes med at tiltrække virksomheder, investeringer og
forskning. Vi vil etablere nye partner- og fællesskaber i
og på tværs af brancher for at samle gode kræfter, lære
af hinanden og udvikle nye produkter og services.

En del af opgaverne med at skabe Viden & Vækst ligger
uden for kommunens traditionelle virke. Vi vil derfor
fortsat samarbejde med erhvervsorganisationerne om at
realisere det store erhvervspotentiale som Danmarks
Outdoor Hovedstad rummer.

Vi vil også fortsat spille sammen med fællesskabet
ErhvervSilkeborg,
der
med
+1000
medlemsvirksomheder
er
et
af
Danmarks
største
erhvervsnetværk, og som til daglig arbejder hands-on
med udvikling af erhvervslivet. Det ligger lige til
højrebenet, at ErhvervSilkeborg fremadrettet bl.a. vil
arbejde videre med, hvordan Danmarks Outdoor
Hovedstads-brandet kan gøre det nemmere for vores
virksomheder at rekruttere medarbejdere.

Vi vil forfølge vores ambitioner om at tiltrække
internationale events til hele kommunen. Det skal bl.a.
ske i samarbejde med Sport Event Danmark og Visit
Aarhus, der er en vigtig partner, når publikum og turister
skal nås.
Vi ser positivt på, at Outdoor Institute har budt sig til som
operationelt bindeled til eksterne samarbejdspartnere,
der skubber til at realisere ambitionen om mere
outdoorviden og -vækst.

FACILITETER

BRANDING & FORMIDLING

Ingen borgere eller virksomheder flytter alene på grund
af skøn natur og unikke outdoorfaciliteter. Vi vil derfor
tilbyde gode faciliteter hele vejen rundt. Og vi vil gøre os
umage for at sikre sammenhæng mellem kommunale
faciliteter og vores brand som Danmarks Outdoor
Hovedstad – fx gennem naturbørnehaver, udeskolerum,
mv. Det er noget vi allerede arbejder med – se bare den
aktuelle gågaderenovering, hvor ambitionen er at skabe
Danmarks grønneste gågade.

Effektiv branding og formidling er helt afgørende, når vi
skal tiltrække virksomheder, borgere, medarbejdere,
turister og ressourcer. Vi gør allerede meget gennem
indsatsen Silkeborg Kalder og har andre erhvervsrettede
initiativer klar til lancering. De store nationale og
internationale profil-events og de mindre lokalt
forankrede outdoorevents er et vigtigt brandingværktøj
for Danmarks Outdoor Hovedstad og et stort aktiv i
kampen om nye borgere, virksomheder og turister.

Når vi skal tiltrække og udvikle deciderede outdoorvirksomheder, er kvaliteten af de traditionelle
outdoorfaciliteter
meget
vigtig.
Vi
vil
give
outdoorvirksomhederne mulighed for at teste nye
produkter i en outdoor-setting af højeste kvalitet.

I brandingen af Danmarks Outdoor Hovedstad som
centrum for outdoorrelateret forskning og udvikling
tilbyder Outdoor Institute at skabe national og
international opmærksomhed omkring konkrete projekter
og resultater gennem brug af digitale platforme og ved
afholdelse af kurser og konferencer. Det ser vi positivt
på.

Den høje kvalitet hvad faciliteter angår er ligeledes en
forudsætning for at tiltrække store, professionelle events.
Det vil vi også fremadrettet have for øje, når
anlægskronerne skal prioriteres.

VELKOMMEN TIL DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD
Danmarks Outdoor Hovedstad er stadig et forholdsvist nyt brand og der er fortsat behov for at øge
kendskabet hertil. Det kan man gøre på mange måder. Vi foreslår at gå praktisk til værks. Vi vil i en
periode supplere skiltene ved kommunegrænsen med et ”Velkommen til Danmarks Outdoor
Hovedstad”-skilt og vi vil bringe vores logo i spil i forbindelse med profil-faciliteter og outdoor-hotspots.
For at understrege at Danmarks Outdoor Hovedstad er andet og mere end klassiske outdooraktiviteter,
vil vi også synliggøre logoet i forbindelse med kommunale outdoorinstitutioner og -tiltag.

DANMARKS OUTDOOR LIVING LAB
Silkeborg Kommune vil være en visionær foregangskommune og bidrage til at skabe et interessant og
ambitiøst miljø for udvikling af og forskning i koblingen mellem outdoor og velfærd.
Silkeborg Kommune vil som ”Danmarks Outdoor Living Lab” stille vores organisation og institutioner til
rådighed for forskere, der arbejder med at skabe nye og bedre velfærdsløsninger gennem outdoor.
På den måde kan vi være med til at sikre de bedste løsninger for vores egne borgere, inspirere andre
kommuner og skabe internationalt kendskab.
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FRITID & NATUR
Silkeborgenserne dyrker allerede meget andet end
håndbold og gymnastik. Sportsgrene som kajak,
mountainbike og vandreture fylder rigtig meget, når man
undersøger silkeborgensernes fritidsliv – langt mere end
det gør i andre kommuner – og sådan skal det være i
Danmarks Outdoor Hovedstad.

til og supernaturlegepladser, trailcenter og nye søbade
er på vej. Der er noget for enhver smag – og
ambitionsniveau!
Den største facilitet er dog stadig naturen i sig selv.
Søerne, skovene, hedelandskabet – der hvor vi bare
oplever naturen, som den er og ikke har behov for at
tilføje ekstra oplevelses- eller aktivitetsmuligheder. Den
natur skal vi værne om og med afsæt i
Outdoormasterplanen
arbejde
målrettet
med
bæredygtighed, naturbeskyttelse og biodiversitet. Vi skal
sikre en god balance mellem benyttelse og beskyttelse
af naturen og gode rammer for mere rolige
outdooraktiviteter som fx spejderliv, lystfiskeri,
svampesamling og familieskovture.

Vores unikke natur giver plads til det hele; en solotur på
landevejscyklen i Gjern Bakker, en søndagsudflugt med
familien og historisk vingesus på Grathe Hede, et skud
fred og ro i stilleområdet Salten Ådal eller udendørs
crossfit sammen med 15 svedende holdkammerater ved
Almindsø.
Vores natur er ramme for både fordybelse og fællesskab
– to ingredienser der er vigtige for vores livskvalitet.
Derfor er vi selvfølgelig også optagede af at passe godt
på naturen og sikre en god balance mellem benyttelse
og beskyttelse – også når vi sætter endnu mere skub i
udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad.

Silkeborgenserne deler gerne deres oplevelser i naturen
med andre og det betyder, at også foreningslivet
blomstrer. Fx er Silkeborg Kajakklub med sine næsten
700 medlemmer blandt landets absolut største og
Silkeborg Fiskeriforening, der blev stiftet helt tilbage i
1869, er med 2200 medlemmer ikke kun kommunens
største outdoorforening, men også den største og
ældste fiskeriforening i Danmark. Det kan noget, det der
foreningsliv, og det vil vi gerne have at endnu flere får
øjnene op for.

Den største facilitet er dog stadig
naturen i sig selv. Søerne, skovene,
hedelandskabet – der hvor vi bare
oplever naturen, som den er og ikke har
behov for at tilføje ekstra oplevelseseller aktivitetsmuligheder

I det følgende er det beskrevet, hvordan de fire
virkemidler med fordel kan ses og bruges i relation til
Fritid & Natur.

I Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi sætte spot på
vores Fritid & Natur, fordi meget af alt det, der giver
mening og lykke for os mennesker kan hentes der. Vi vil
bruge naturen aktivt, men respektfuldt, fordi vi ønsker
give vores børn og børnebørn samme mulighed for at
leve det gode outdoorliv.

VIRKEMIDLER:
NATUR

FRITID

LOKALE FÆLLESSKABER
Det er ikke kun i Silkeborg By og i forbindelse med
kommunens mest kendte og besøgte outdoor-hotspots,
at borgerne skal mærke at de bor i Danmarks Outdoor
Hovedstad. Vi er optagede af, at alle i Silkeborg
Kommune skal have mulighed for at dyrke
outdooraktiviteter og friluftsliv.
Vi vil udvikle nye, spændende lokale projekter sammen
med kommunens stærke fællesskaber og foreninger,
der også spiller en vigtig rolle, når vi skal realisere – og
senere drifte - projekter.

&

Silkeborg Kommune har de seneste år investeret i en
masse nye outdoorfaciliteter. Danmarks største
skatepark og discgolfbane, en bikepark af international
kaliber, 45 km MTB-spor og en kæmpestor
bevægelsespark omkring Arena Midt er det bl.a. blevet
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fokus på bevægelse i naturen. Samarbejdet med DGI og
DIF ser vi naturligvis gerne bragt endnu mere i spil i
realiseringen af Outdoormasterplanen.

FACILITETER
Vi er stolte af de mange nye outdoorfaciliteter, der
cementerer vores position som Danmarks Outdoor
Hovedstad, men vi er også optagede af, at der findes
outdoorfaciliteter i mindre skala i lokalområder og
omegnsbyer.

Naturstyrelsen er en helt afgørende samarbejdspartner,
når der skal skabes bæredygtige rammer for det bedste
outdoorfritidsliv. De er både er myndighed, arealforvalter
og en stor videnskapacitet på outdoorområdet.
Derudover vil vi være åbne for nye, spændende
samarbejder omkring diverse indsatser og projekter
relateret til masterplanen.

Naturen er en vigtig facilitet i sig selv og det er
afgørende, at der er nem adgang uanset hvor i
kommunen, man bor. Vi vil prioritere nærhed til naturen
højt. Det viser sig bl.a. allerede i den nye bydel
Eriksborg, der planlægges så der aldrig er mere end 500
meter fra et boligområde til et stort rekreativt areal.

BRANDING & FORMIDLING
God formidling af ruter, faciliteter, aktiviteter,
kulturhistorie og fællesskaber er en forudsætning for at
vores borgere – og gerne endnu flere af dem – i endnu
højere grad bruger naturen i deres fritid. Og på det
område, er der fortsat plads til forbedring. Vi vil arbejde
for at skabe synergi mellem de mange aktører og
platforme, der eksisterer på området.

EKSTERNE SAMARBEJDER
I den fortsatte udvikling indenfor Fritid & Natur spiller de
mange foreninger i Silkeborg Kommune en afgørende
rolle. Vi tror på, at det er i foreningerne, at ildsjælene
findes og at det er her engagementet og frivilligheden
bor. Man skal ikke være en traditionel outdoorforening
for at være en relevant samarbejdspartner for os.

Vi står i den privilegerede situation, at mange unge
mennesker er meget interesserede i klimaet og dermed
naturen. Fx er det ved at udvikle sig til en trend blandt
børn og unge at samle skrald. Alligevel er der behov for
endnu mere oplysning om, hvordan vi i fællesskab kan
passe på vores skønne natur. Her har vi som kommune
en særlig mulighed for at sætte spot på god og
respektfuld brug af naturen i dagtilbud og skoler og på
den måde præge de yngste generationer. Vi tror ikke
meget på pisk og løftet pegefinger – vi er mere til
nudging og gulerod.

Coronakrisen viste, at der er stort potentiale for at flytte
foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ud i
naturen, og det er en bevægelse, vi vil bakke op om
fremadrettet.
I forhold til større projekter, der involverer foreninger og
går på tværs af kommunale fagområder, har vi allerede
stærke samarbejdspartnere i DGI og DIF. Frem til 2022
arbejder vi tæt sammen om at få endnu flere til at dyrke
idræt gennem det landsdækkende projekt Bevæg Dig
For Livet, hvor Silkeborg er visionskommune med særligt

CIRKUSPLADSEN – ET NYE REKREATIVT OMRÅDE MIDT I SILKEBORG
Vi vil gøre Cirkuspladsen og den omkringliggende skov til et nyt rekreativt område midt i Silkeborg by. Det nye
rekreative område skal favne forskellige outdooraktiviteter og aldersgrupper. Og kombinere fritidsbrug, erhverv og
turisme.
Cirkuspladsen har en unik placering midt i Silkeborg, der gør det let for byens borgere at komme dertil.
Placeringen ved motorvejen sikrer tilgængelighed for resten af kommunens borgere og turister.
Vi har allerede bygget en bikepark i området, som høster stor ros fra mountainbikere og tiltrækker besøgene fra
hele landet. De næste skridt er en videreudvikling af bikeparken og etablering af klatrepark og legepladser i
samarbejde med private investorer og udbydere.

ERIKSBORG – EN NY GRØN BYDEL
Den nye, planlagte bydel i Silkeborg Nord - Eriksborg - er både et landskab og en by. De fremtidige beboere kan
se frem til at bo i en grøn bydel, der er planlagt med udgangspunkt i områdets unikke natur og landskabelige
kvaliteter.
Eriksborg skal have samme grønne identitet som resten af Silkeborg, hvor naturen og Søhøjlandet trænger ind i
byen fra alle sider og skaber en unik forbindelse mellem by og natur.
I planlægningen af Eriksborg er det bl.a. besluttet, at institutioner skal direkte adgang til rekreative grønne områder
og vand og at der max må være 500 meter til rekreative grønne områder og natur.
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AFRUNDING
Outdoormasterplanens mange ambitioner er ikke bare
hevet op af hatten, men bygger på input fra de mange
møder og arrangementer med lokale borgere og
foreninger, der har været afholdt fra september 2018 til
april 2019.

Det er ikke nok at have en god idé. Vejen fra idé til
gennemført projekt kræver, afhængig af bl.a.
projektets karakter, omfang og deltagere, at en række
forhold er opfyldt.
Vi har særlig fokus på følgende trin i vejen fra idé til
realiseret projekt:
·
Idesalg er vigtigt for at sikre bred opbakning og
ejerskab til projektet

Vi vil endnu en gang gerne sige tusind tak for det store
engagement, vi har oplevet i processen.
Med vedtagelsen af Outdoormasterplanen i byrådet
har vi nået en vigtig milepæl, men vi står fortsat overfor
det største arbejde: at omsætte ambitioner på papir til
konkrete projekter, der kan mærkes og gør en forskel
for borgere, virksomheder, turister m.fl. i Danmarks
Outdoor Hovedstad. Og det kan vi ikke gøre alene.

Etablering af partnerskaber med aktører, der
skal bidrage til realisering
Organisering af relevante aktører inkl.
forventningsafstemning og tydelig rollefordeling

Styrken og værdien af Outdoormasterplanen skyldes i
høj grad det brede fundament, den står på.
Involvering og samarbejde skal derfor også være
nøgleord i arbejdet med Outdoormasterplanen
fremadrettet.

Estimering af tidsramme er et vigtigt
pejlemærke for konkretisering og gennemførelse
af projekt
Afklaring af økonomi

Silkeborg Kommune er blot ét tandhjul i det maskineri,
der hedder Danmarks Outdoor Hovedstad og vi kan
ikke alene få udviklingen til at rulle. Der er mange flere
tandhjul (foreninger, lodsejere, private ildsjæle m.fl.),
og de skal også sættes i gang, for først når alle er i
bevægelse, kommer der for alvor fart på udviklingen.

Vi agerer gerne sparringspartner, når nye idéer skal
kvalificeres og trykprøves.
Outdoorudvalget skal det næste års tid arbejde videre
med, hvordan vi i Silkeborg Kommune kobler outdoor
og velfærd endnu tættere. Også det arbejde vil i høj
grad komme til at bygge på involvering af
lokalområder, foreninger, borgere og fagfolk, og vi
håber at alle, der har lyst vil bidrage.

Så vi har I den grad brug for, at foreninger, borgere,
virksomheder og andre udviklingsaktører deltager i alle
dele af det forestående arbejde med at gøre ord til
handling.

Vi håber, at Outdoormasterplanen vil bringe alle en
masse gode oplevelser i Danmarks Outdoor
Hovedstad.
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Niv.

010121  311221

Overslagsår
2022
010122  311222

Overslagsår
2023
010123  311223

Overslagsår
2024
010124  311224

F1
F1
F2
F2
F3
F3
D1
D1

U
I
U
I
U
I
U
I
U
I

55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000
55.573.000

55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000
55.017.000

54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000
54.467.000

53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000
53.922.000

S2
S2
S3
S3
G1
G1
G2
G3
A1
G2
G3
A2
S3
S3
G1
G1
G2
G3
A1
G2
G3

U
I
U
I
U
I
U
U
U
I
I
I
U
I
U
I
U
U
U
I
I

42.770.000
55.573.000
5.148.000
4.508.000
5.148.000
4.508.000
5.148.000
5.148.000
5.148.000
4.508.000
4.508.000
4.508.000
10.939.000
7.971.000
10.939.000
7.971.000
10.939.000
10.939.000
10.939.000
7.971.000
7.971.000

42.401.000
55.017.000
5.048.000
4.508.000
5.048.000
4.508.000
5.048.000
5.048.000
5.048.000
4.508.000
4.508.000
4.508.000
10.800.000
7.971.000
10.800.000
7.971.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
7.971.000
7.971.000

41.851.000
54.467.000
5.048.000
4.508.000
5.048.000
4.508.000
5.048.000
5.048.000
5.048.000
4.508.000
4.508.000
4.508.000
10.550.000
7.721.000
10.550.000
7.721.000
10.550.000
10.550.000
10.550.000
7.721.000
7.721.000

41.326.000
53.922.000
5.003.000
4.508.000
5.003.000
4.508.000
5.003.000
5.003.000
5.003.000
4.508.000
4.508.000
4.508.000
10.300.000
7.721.000
10.300.000
7.721.000
10.300.000
10.300.000
10.300.000
7.721.000
7.721.000

A2
S3
S3
G1
G1
G2
G3
A1

I
U
I
U
I
U
U
U

7.971.000
7.250.000
2.476.000
7.250.000
2.476.000
7.250.000
7.250.000
7.250.000

7.971.000
7.250.000
2.476.000
7.250.000
2.476.000
7.250.000
7.250.000
7.250.000

7.721.000
7.250.000
2.376.000
7.250.000
2.376.000
7.250.000
7.250.000
7.250.000

7.721.000
7.250.000
2.376.000
7.250.000
2.376.000
7.250.000
7.250.000
7.250.000

095 MIDTJYSK BRAND & REDNING
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
58 Redningsberedskab
95 Redningsberedskab
1 Drift
095001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
10 VAGTCENTRAL PÅ STATION SILKEBORG
001 Fælles formål
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
7.2 Salg af produkter og ydelser
20 TEAM AUTO
001 Fælles formål
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
90 Øvrige indtægter
7.2 Salg af produkter og ydelser
30 TEAM SERVICE
001 Fælles formål
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger

U/I

Kontonummer

195.100 1003
195.131 7205

195.150 1006

195.181 7208

195.200 1007

Budget 2021

3
28052020
14:18:37

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2021+overslagsår
Struktur og tekst

095 MIDTJYSK BRAND & REDNING
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
58 Redningsberedskab
95 Redningsberedskab
1 Drift
095001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
10 Slukkerservice
7.2 Salg af produkter og ydelser
50 TANKANLÆG
001 Fælles formål
500 Materiale og aktivitetsudgifter
572 Køb af brændstof
2.3 Brændsel og drivmidler
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
7.2 Salg af produkter og ydelser
60 KURSUSVIRKSOMHED
001 Fælles formål
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
7.2 Salg af produkter og ydelser
90 ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER OG
INDTÆGTER
001 Fælles formål
500 Materiale og aktivitetsudgifter
500 Budgetramme til materiale og
aktivitetsudgifter på fælles
formål
4.0 Tjenesteydelser uden moms
800 Betaling andre offentlige

Niv.

U/I

Kontonummer

G2
G3

I
I

A2
S3
S3
G1
G1
G2
G3
A2
G2
G3
A2
S3
S3
G1
G1
G2
G3
A1
G2
G3
A2
S3
S3
G1
G1
G2
G3

I
U
I
U
I
U
U
U
I
I
I
U
I
U
I
U
U
U
I
I
I
U
I
U
I
U
U

195.240 7208

A2
G2

U
I

195.409 4002

195.260 2302
195.262 7208

195.285 1000
195.295 7208

Budget 2021
010121  311221

Overslagsår
2022
010122  311222

Overslagsår
2023
010123  311223

Overslagsår
2024
010124  311224

2.476.000
2.476.000

2.476.000
2.476.000

2.376.000
2.376.000

2.376.000
2.376.000

2.476.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.504.000
2.504.000
2.379.000
2.379.000
2.379.000
1.709.000
1.263.000
1.709.000
1.263.000
1.709.000
1.709.000
1.709.000
1.263.000
1.263.000
1.263.000
15.220.000
36.976.000
1.337.000
35.270.000
1.337.000
1.337.000

2.476.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.504.000
2.504.000
2.379.000
2.379.000
2.379.000
1.709.000
907.000
1.709.000
907.000
1.709.000
1.709.000
1.709.000
907.000
907.000
907.000
15.090.000
36.776.000
1.337.000
35.270.000
1.337.000
1.337.000

2.376.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.504.000
2.504.000
2.379.000
2.379.000
2.379.000
1.659.000
907.000
1.659.000
907.000
1.659.000
1.659.000
1.659.000
907.000
907.000
907.000
14.840.000
36.576.000
1.337.000
35.170.000
1.337.000
1.337.000

2.376.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.379.000
2.504.000
2.504.000
2.504.000
2.379.000
2.379.000
2.379.000
1.609.000
907.000
1.609.000
907.000
1.609.000
1.609.000
1.609.000
907.000
907.000
907.000
14.660.000
36.031.000
1.237.000
34.720.000
1.237.000
1.237.000

1.337.000
35.270.000

1.337.000
35.270.000

1.337.000
35.170.000

1.237.000
34.720.000
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MIDTJYSK BRAND & REDNING

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2021+overslagsår
Struktur og tekst

095 MIDTJYSK BRAND & REDNING
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
58 Redningsberedskab
95 Redningsberedskab
1 Drift
095001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
myndigheder
820 Betaling fra Viborg og
Silkeborg
7.9 Øvrige indtægter
002 Forebyggelse
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger
003 Afhjælpende indsats

Niv.

U/I

Kontonummer

010121  311221

Overslagsår
2022
010122  311222

Overslagsår
2023
010123  311223

Overslagsår
2024
010124  311224

35.270.000

35.270.000

35.170.000

34.720.000

35.270.000
3.166.000
3.166.000
3.166.000
3.166.000
5.844.000
1.706.000
5.844.000
5.844.000
5.844.000
1.706.000
1.706.000

35.270.000
3.036.000
3.036.000
3.036.000
3.036.000
5.844.000
1.506.000
5.844.000
5.844.000
5.844.000
1.506.000
1.506.000

35.170.000
2.986.000
2.986.000
2.986.000
2.986.000
5.744.000
1.406.000
5.744.000
5.744.000
5.744.000
1.406.000
1.406.000

34.720.000
2.936.000
2.936.000
2.936.000
2.936.000
5.714.000
1.311.000
5.714.000
5.714.000
5.714.000
1.311.000
1.311.000

195.550 1000

1.706.000
4.873.000
4.873.000
4.873.000
4.873.000

1.506.000
4.873.000
4.873.000
4.873.000
4.873.000

1.406.000
4.773.000
4.773.000
4.773.000
4.773.000

1.311.000
4.773.000
4.773.000
4.773.000
4.773.000

195.601 1007

2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000

2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000

2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000

2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000

195.631 1000

2.655.000
2.655.000
2.655.000
2.655.000
2.655.000

2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000

2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000

2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000
2.516.000

G3

I

A2
G1
G2
G3
A1
G1
G1
G2
G3
A1
G2
G3

I
U
U
U
U
U
I
U
U
U
I
I

195.430 7901

A2
G1
G2
G3
A1

I
U
U
U
U

195.540 7950

095010 SILKEBORG
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095020 VIBORG
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

400 Personale
401 Løn til fastansatte
1. Lønninger
900 Indtægter
920 Ikke momsregistreret
14 Gebyr for blinde alarmer
7.9 Øvrige indtægter
200 Ledelse og administration
400 Personale
401 Løn
1. Lønninger

195.450 1007

195.499 1004

Budget 2021
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MIDTJYSK BRAND & REDNING

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2021+overslagsår
Struktur og tekst

095 MIDTJYSK BRAND & REDNING
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
58 Redningsberedskab
95 Redningsberedskab
1 Drift
095030 KARUP
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

Niv.

U/I

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095032 STOHOLM
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095034 MØLDRUP
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095036 BJERRINGBRO
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095038 ØRUM
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095040 THEM
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

Kontonummer

Budget 2021
010121  311221

Overslagsår
2022
010122  311222

Overslagsår
2023
010123  311223

Overslagsår
2024
010124  311224

195.661 1004

679.000
679.000
679.000
679.000
679.000

679.000
679.000
679.000
679.000
679.000

679.000
679.000
679.000
679.000
679.000

679.000
679.000
679.000
679.000
679.000

195.691 1008

1.033.000
1.033.000
1.033.000
1.033.000
1.033.000

1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000

1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000

1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000

195.721 1050

944.000
944.000
944.000
944.000
944.000

919.000
919.000
919.000
919.000
919.000

919.000
919.000
919.000
919.000
919.000

919.000
919.000
919.000
919.000
919.000

195.751 1003

1.147.000
1.147.000
1.147.000
1.147.000
1.147.000

1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000

1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000

1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000
1.122.000

195.781 1007

923.000
923.000
923.000
923.000
923.000

923.000
923.000
923.000
923.000
923.000

923.000
923.000
923.000
923.000
923.000

923.000
923.000
923.000
923.000
923.000

195.811 1009

935.000
935.000
935.000
935.000
935.000

930.000
930.000
930.000
930.000
930.000

930.000
930.000
930.000
930.000
930.000

930.000
930.000
930.000
930.000
930.000
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MIDTJYSK BRAND & REDNING

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2021+overslagsår
Struktur og tekst

Niv.

U/I

Kontonummer

Budget 2021
010121  311221

Overslagsår
2022
010122  311222

Overslagsår
2023
010123  311223

Overslagsår
2024
010124  311224

195.841 1002

646.000
646.000
646.000
646.000
646.000

646.000
646.000
646.000
646.000
646.000

646.000
646.000
646.000
646.000
646.000

646.000
646.000
646.000
646.000
646.000

195.871 1006

1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000

1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000

1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000
1.039.000

1.019.000
1.019.000
1.019.000
1.019.000
1.019.000

55.573.000
55.573.000

55.017.000
55.017.000

54.467.000
54.467.000

53.922.000
53.922.000

095 MIDTJYSK BRAND & REDNING
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
58 Redningsberedskab
95 Redningsberedskab
1 Drift
095042 FÅRVANG
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

095044 KJELLERUP
003 Afhjælpende indsats
400 Personale
410 Honorarlønnet
1. Lønninger

S2
G1
G2
G3
A1

U
U
U
U
U

Total ('Udgift')
Total ('Indtægt')
Total ('Netto')

U
I
N

57 Til orientering
57.1 - Bilag: 2020-05 Forbrug
DokumentID: 8498864

Forbrug - drift og anlæg 2020 (pr. 31.05.20). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2020

Korr. Budget 2020

Forbrug 2020

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

Restbudget 2020
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2020
(forbrug/oprindeligt
budget)

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

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

-23.466
213.848
474.075
56.916
49.379
44.585
84.754
2.420
153.455
965.497
404.508
-1.000
197.990
15.691
443.633
32.016
111.728
1.199.801
-133
836.329
333.879
-376
10.032
5.605.561

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

55.837
13.536
169.870
50.695
171.396
46.173
107.192
5
13.562
48.604
15.232
692.103

-11.812
103.262
191.691
18.520
-8.991
23.153
25.770
16.214
71.093
360.215
160.940
-21.925
82.339
7.881
177.275
6.668
34.541
450.479
10.877
343.730
90.416
21.780
2.288
2.156.405

-11.654
110.586
282.384
38.396
58.370
21.432
58.984
-13.794
82.362
605.282
243.568
20.925
115.651
7.810
266.358
25.348
77.187
749.322
-11.010
492.599
243.463
-22.156
7.744
3.449.156

50%
48%
40%
33%
-18%
52%
30%

23%
38%

-11.654
104.712
249.741
34.620
184.974
20.300
62.262
-16.214
75.497
577.342
241.127
21.925
115.163
7.810
259.429
24.257
77.187
749.322
-10.877
502.118
243.463
-21.780
7.187
3.497.910

36.489
11.391
147.524
48.372
156.720
28.974
88.745
5
6.922
46.290
15.059
586.493

35%
16%
13%
5%
9%
37%
17%
0%
49%
5%
1%
15%

952
37.855
129.354
23.612
51.773
14.516
43.754
0
-6.640
24.486
3.227
322.889

46%
37%
40%
42%
50%
40%
21%
31%
38%
41%
27%

50%
50%
43%
35%
-5%
53%
29%
48%
38%
40%
42%
50%
41%
22%
31%
38%
41%
27%
24%
38%

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

19.348
2.145
22.346
2.322
14.677
17.200
18.446
0
6.640
2.314
173
105.611

95%
5%
15%
9%
22%
54%
30%

9%
5%
25%

57 Til orientering
57.2 - Bilag: 2020-05 Likviditet
DokumentID: 8498905

Likviditet 2019 og 2020 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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