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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget
og HovedMED
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-01108

Resume
Årlig drøftelse mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED forud for udarbejdelsen af
”Oplæg til målaftale”/det kommende års budget.
Mødet afholdes i Medborgerhuset kl. 8.30-9.30.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at synspunkter og input fra HovedMED drøftes
at mulige konsekvenser i forhold til arbejds- og personaleforhold drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I henhold til budgettidsplanen og de vedtagne ”Retningslinjer for behandling af budgettet i
MEDsystemet” afholdes et møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED i
forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års budget.
På mødet vil HovedMED og Økonomi- og Erhvervsudvalget have lejlighed til at drøfte den del
af budgetbehandlingen, der vedrører arbejds- og personaleforhold i kommunen. Mødet
afholdes forud for byrådets målseminar og før Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder
”Oplæg til målaftale” således, at HovedMEDs synspunkter kan indgå i Økonomi- og
Erhvervsudvalgets videre budgetarbejde.
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3 (Offentlig) Orientering om igangsættelse af
områdestudie for Sølysthallen
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2018-04419

Resume
Byrådet har afsat 10 mio. kr. til en ny gymnastik- og multihal ved Sølystskolen i 2019-2021.
Hallens placering og de afledte effekter undersøges ved et områdestudie.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at igangsætningen af områdestudiet for Sølysthallen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er bevilliget midler til en ny gymnastik- og multihal i nærhed til Sølystskolens eksisterende
halfaciliteter. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har bevilliget midlerne til en hal med mange
anvendelsesmuligheder, da der er mange forskellige brugergrupper i området. Et udsnit af
interessenterne er Elite Silkeborgs idrætsklasser, Sølystskolen, Silkeborg Gymnastikforening,
Alderslyst Gymnastikforening, Klubben og Arabisk Forening.
Se evt. sagen ”Godkendelse af anlægsbevilling til hal ved Sølystskolen” på denne dagsorden.
Lokalplanen og den eksisterende bebyggelse giver mulighed for at opføre hallen inden for det
markerede område, se figur 1. Flere placeringsmuligheder i området er undersøgt.
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Figur 1.
Silkeborg Gymnastikforening (SG) har i samarbejdet med LABAN arkitekter udviklet
nedenstående forslag til placering af den nye hal imellem de eksisterende haller og sale. Se
figur 2.

Figur 2.
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Områdestudiet undersøger, hvorvidt placeringen er den bedste på tværs af alle brugergrupper
samt hvilke konsekvenser placeringen har for:
 parkering (bil/cykel)
 infrastruktur
 idrætsfaciliteter
 økonomi
Områdestudiet har indtil videre vist, at der er bred opbakning blandt alle interessenter til
sammenbygningen med de eksisterende sale og hallen som vist i figur 2. En
bygningsgennemgang har vist, at det er muligt at bygge faciliteterne sammen ift.
bygningskonstruktionerne.
Tidsplanen for områdestudiet ser ud som følger:

Når områdestudiet afsluttes i april, overgår det videre arbejde med hallens indhold mv. til ideog programudvalget.
Ejendomschef Lene Søgård deltager under punktet.

Borgerinddragelse
Følgende interessenter er inviteret ind til dialogmøder om placeringen:
 Sølystskolens bestyrelse
 Alderslyst-Sølyst Lokalråd
 Silkeborg Gymnastikforening
 Arabisk forening
 Alderslyst Gymnastikforening
 Ungdomsskolen/klubben
 Helhedsplanen v. Mia Butler
Følgende interessenter er orienteret om områdestudiet og har mulighed for at komme med
input:
 Elite Silkeborg
 Ejendomsstabens interne teams
 Grundejerforeningen
 Lærere på skolen
 Daginstitutionerne
 S.I.F
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4 (Offentlig) Beslutning om model for afregning af
feriepengeforpligtelser
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2019-06216

Resume
Som følge af overgangsordningen til den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, og
som baserer sig på ”samtidighedsferie”, skal Silkeborg Kommune afregne feriemidler, der
optjenes af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden
”Lønmodtagernes Feriemidler”. Der er grundlæggende tre forskellige modeller for afregning af
feriepengeforpligtelserne til fonden, som byrådet skal vælge imellem.
Den samlede feriepengeforpligtelse anslås at ville udgøre ca. 300 mio. kr., når afregningen
skal ske i 2021. Nærværende punkt er en opfølgning på det orienteringspunkt, som Økonomiog Erhvervsudvalget havde på dagsordenen 4. februar 2020.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,






at ”model 3” for afregning af feriepengeforpligtelserne vælges, således at der sker en
årlig central afregning af de skyldige feriemidler pr. 1. september 2021 efter
kommunens ønskede profil
at model 3a vælges, således at der sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 30
år (jf. figur 3 i bilag 1) til ”Fonden Lønmodtagernes Feriemidler”, med en årlig
gennemsnitlig afregning på ca. 14,7 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021. Af
figur 3 fremgår, hvorledes den langfristede gæld til feriepengeforpligtelsen nedbringes
over 30 år.
o at midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen tilvejebringes ved at
gennemføre en rammereduktion på bevillingsniveau i forbindelse med
udarbejdelsen af Budget 2021 (baseret på størrelsen af de respektive
bevillingers lønbudgetter), således at der årligt opsamles 5,5 mio. kr. (i 2021priser) til afregning af feriemidler samt indeksering af resterende skyldige beløb,
administrationsbidrag mv.
o at der frem mod 2050 indarbejdes et samlet kassetræk på ca. 218 mio. kr. (jf.
figur 3 i bilag 1) med henblik på at mindske renteudgifterne ved en længere
afregningsprofil. Det årlige kassetræk vil i perioden frem til 2050 i gennemsnit
være på 7,3 mio. kr. Fra 2050 og frem vil der ske tilførsel til kassen.
at byrådet årligt fra 2021 får forelagt et dagsordenspunkt om feriepengeforpligtelsen
senest 1. juni for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge, da
profilen årlig kan ændres.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Om den nye ferielov
Den danske ferielov blev efter pres fra EU taget op til revurdering i 2015. Det blev særligt
problematiseret, at der gik op til 1½ år før nye på arbejdsmarkedet fik ret til betalt ferie. Det
nedsatte Ferielovsudvalg udgav 22. august 2017 en betænkning med forslag til en ny ferielov.
Folketinget vedtog på den baggrund 25. januar 2018 en ny ferielov for alle ansatte, som
træder i kraft 1. september 2020.
I forbindelse med overgangen til de nye ferieregler med samtidighedsferie pr. 1. september
2020 er der aftalt en overgangsordning for ferie som optjenes i perioden 1. september 2019 –
31. august 2020. Overgangsordningen medfører primært, at disse ferierettigheder skal
indefryses i en nyoprettet fond under LD Fonde. Fonden er døbt ”Lønmodtagernes
Feriemidler”.
Overgangsordningen er nødvendig, da medarbejderne ellers i princippet ville have dobbelte
ferierettigheder på et enkelt år. Det er ikke hensigtsmæssigt for arbejdskraftudbud,
samfundsøkonomi eller arbejdsgivernes likviditet.
Overgangsordningen betyder, at de ferierettigheder (5 ugers ferie – svarende til ca. 12,5 %
feriegodtgørelse + 1 % særlig feriegodtgørelse) som optjenes i perioden 1. september 2019 –
31. august 2020 på et tidspunkt i fremtiden skal indbetales til Fonden.
Fonden udbetaler automatisk feriemidlerne, når medarbejderen når folkepensionsalderen.
Endvidere kan medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn,
førtidspension eller fleksydelse søge fonden om udbetaling af deres tilgodehavende feriemidler.
Feriepengeforpligtelsen
I 2018 kunne de nævnte ferierettigheder opgøres til ca. 287 mio. kr. i Silkeborg Kommune.
Med de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger i overgangsperioden anslås det, at
Silkeborg Kommune pr. 1. september 2021 i alt skal indbetale ca. 300 mio. kr. (kan endeligt
opgøres når overgangsperioden slutter i september 2020, og når indekseringen fra 2020 til
2021 er kendt), medmindre der træffes beslutning om, at Silkeborg Kommune helt eller delvist
beholder og forrenter midlerne selv. Kommunerne har en frivillig mulighed for at igangsætte
indbetalingen i 2020, mens kommunerne er forpligtet til at starte afregningen i 2021. I
nærværende sag er udgangspunktet afregning fra 2021.
Afregningsmetoder
Der findes grundlæggende tre forskellige modeller for afregningen af feriemidler til fonden:
1) Indbetaling af alle feriemidler fra starten
I så fald skal Silkeborg Kommune afregne ca. 300 mio. kr. til fonden 1. september
2021.
2) Indbetaling løbende ved forfald
Silkeborg Kommune kan vælge at beholde alle tilgodehavende feriemidler og indbetale
til fonden løbende i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder. I så fald sker
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der indeksering af de indefrosne feriemidler. Der vil være årlige udsving afhængig af
antallet af ansatte, der går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet.
3) Kombination af ovenstående
Silkeborg Kommune kan vælge at indbetale de tilgodehavende feriemidler delvist. Der
er i princippet ubegrænset fleksibilitet i denne model, og kommunen tilpasser selv
profilen på afregningerne. Kommunen skal dog løbende overholde forpligtelsen til at
afregne for de medarbejdere, der går på pension eller på anden vis forlader
arbejdsmarkedet.
Såfremt Silkeborg Kommune vælger model 2 eller 3 vil Silkeborg Kommune hvert år inden
udgangen af juli måned modtage en opgørelse fra fonden om, hvilke tilgodehavende
feriemidler arbejdsgiveren som minimum skal indbetale det pågældende år senest 1.
september. Overholdes denne frist ikke forfalder samtlige tilgodehavende feriemidler til
betaling.
Hvis Silkeborg Kommune helt eller delvist beholder medarbejdernes tilgodehavende
feriemidler, sker det mod en årlig indeksering af midlerne. Hvert år senest 31. maj fastsætter
Beskæftigelsesministeren størrelsen af den indeksering, fonden skal anvende til at regulere de
tilgodehavende feriemidler med. Indekseringen fastsættes til den procentvise ændring i
årslønnen i lønåret i forhold til året forud for lønåret og opgøres hvert år på baggrund af Dansk
Arbejdsgiverforenings årlige lønstatistik.
Silkeborg Kommune begyndte med virkning fra 1. september 2019 løbende at indberette de
indefrosne ferierettigheder via E-indkomst. De indefrosne beløb fremgår derfor af
medarbejdernes lønsedler.
Silkeborg Kommune skal med virkning fra 1. januar 2019 indbetale et administrationsbidrag til
Fonden på 28 kr. pr. fuldtidsmedarbejder pr. år. Det vil give en årlig udgift på ca. 0,2 mio. kr.
Faktorer der påvirker valget af afregningsmodel
De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov afhænger af, hvilken afregningsmodel, der
vælges.
Valget af afregningsmodel skal overordnet tage hensyn til to økonomiske forhold; hhv.
kommunens likviditet og rentebetaling/indeksering som følge af valg af afregningsmodel.
Likviditet
Den ikke disponerede likviditet kan opgøres til ca. 220 mio. kr. pr. 31. december 2019. Af
kommunens økonomiske politik fremgår byrådets mål om at ”konsolidere kassen til et niveau,
hvor kassen rummer ikke-disponerede midler på 250 mio. kr.”. Den økonomiske politik skal
således ændres, såfremt der foretages ekstraordinær afregning af feriepengeforpligtelsen ud
over det, som Silkeborg Kommune løbende/årligt er forpligtet til, da dette fordrer et
midlertidigt kassetræk. Bemærk, at der i opgørelsen af ikke-disponeret likviditet ikke er taget
højde for evt. andre kassefinansierede aktiviteter i 2020 og frem, som byrådet måtte beslutte.
Indeksering/renter
Hensynet til indeksering/renter (jf. nedenstående) trækker i retning af hurtig afvikling af
feriepengeforpligtelsen.
Såfremt Silkeborg Kommune vælger ikke at afregne den fulde feriepengeforpligtelse på ca.
300 mio. kr. i 2021 til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler medfører det en årlig rentebetaling
for det skyldige beløb udgjort af en indeksering, der afspejler den generelle lønudvikling (I
2017 ville indekseringen have udgjort ca. 2,2 %, svarende til ca. 6,5 mio. kr. og i 2018 ca. 2,4
% svarende til 7,1 mio. kr.). Såfremt Silkeborg Kommune vurderer, at der kan opnås et
afkast/forretning af de skyldige feriepengene ved at beholde dem i kommunekassen, der
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overstiger indekseringen, vil det alt andet lige være en fordel for kommunen at investere
pengene frem for at afregne mere, end kommunen er forpligtet til årligt.
En afkastopgørelse fra kommunens investeringsdepoter i Jyske Bank, Danske Bank og Nordea
viser dels, at der historisk er betydelige udsving i afkastene fra de enkelte depoter og ligeledes
betydelige udsving mellem årene (mellem -1,7 % og 9,03 %). Ligeledes indikerer Jyske Bank
et forventet afkast i et 5-årigt perspektiv mellem -0,04 % og 0,33 % på Silkeborg Kommunes
depoter hos Jyske Bank – under forudsætning af uændret renteniveau og uændret
investeringsprofil, jf. Silkeborg Kommunes finansielle politik. Det vurderes derfor at være
forbundet med stor usikkerhed, hvorvidt Silkeborg Kommune vil kunne forrente sin likviditet
på samme niveau som lønudviklingen. Isoleret set taler det for, at Silkeborg Kommune
afregner den skyldige feriepengeforpligtelse over en så kort årrække som muligt.

Økonomi
Ud fra et balanceret hensyn til likviditet og indeksering/renter indstilles det, at model 3 vælges
som afregningsmodel og at der vælges en afregningsprofil over 30 år (model 3a). Model 3a
mindsker udgifterne til indeksering/renter ved at begrænse afregningsperioden fra 57 år
(model 2) til 30 år (model 3a). For at muliggøre dette, er der behov for et midlertidigt
kassetræk på samlet set ca. 218 mio. kr. frem mod 2050 (svarende til ca. 7,3 mio. kr. årligt i
gennemsnit) med en efterfølgende tilførsel af midler til kassen fra 2050 og frem. En afregning
af de samlede feriepegeforpligtelser på én gang i 2021 (model 1) ville kræve et kassetræk på
samlet ca. 300 mio. kr. i 2021.
Der er pt. ikke lagt op til en mulighed for lånefinansiering til afregningen.
Baggrund for indstilling af afregningsmodel 3
KL præciserer i sin ”Vejledning om økonomi relateret til ny ferielov” af december 2019, at de
decentrale lønbudgetter i dag indeholder (en tilnærmelsesvis) finansiering at ferieforpligtelsen,
idet denne hidtil er blevet udbetalt decentralt i forbindelse med medarbejderes afgang fra
arbejdsmarkedet (dog vil der komme tidsmæssig forskydning i udgifterne, og der vil tilkomme
begrænsede udgifter). Finansieringen af midlerne til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler kan
ske via en rammereduktion af de decentrale lønbudgetter, og at budgetmidler og afregning af
midlerne i forlængelse heraf håndteres centralt.
Den samlede feriepengeforpligtelse anslås at udgøre ca. 300 mio. kr., når afregningen skal ske
i 2021. Afregning af disse midler til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler” indstilles at ske over
30 år (model 3a) og første gang pr. 1. september 2021 med 14,7 mio. kr. årligt (inkl.
indeksering og administrationsbidrag), hvor finansieringen tilvejebringes via en årlig
rammereduktion på 5,5 mio. kr. I dette scenarie vil der være et samlet kassetræk på ca. 218
mio. kr. frem mod 2050 (i gennemsnit ca. 7,3 mio. kr. årligt), hvorefter kassen tilføres midler
fra 2050 og frem. Kassetrækket de enkelte år er bestemt af det forventede omfang af
personer, der det pågældende år forlader arbejdsmarkedet (vurderet på baggrund af 2018aldersprofilen på ansatte ved Silkeborg Kommune). Se figur 3 i bilag 1.
Niveauet på den årlige afregning er fremkommet ved en balanceret hensyntagen til dels
opgørelsen af ikke-disponeret likviditet, dels afkastopgørelserne på kommunens depoter, dels
tilgængelig aldersstatistik på Silkeborg Kommunes ansatte (og dermed forventet tidspunkt for
afgang fra arbejdsmarkedet) og dels hensyntagen til en balanceret og jævn påvirkning af de
decentrale budgetter. Den forventede rammeregulering afspejler overordnet set de midler i de
decentrale lønbudgetter, som i dag også skulle være gået til afregning af feriepenge og som i
dag afregnes decentralt.
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Afregningen foretages centralt, idet der i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2021
opsamles midler hertil via en rammereduktion på de enkelte bevillinger (afhængig af størrelsen
på lønbudgetterne), svarende til 5,5 mio. kr. samlet set. Derudover vil der være et årligt
kassetræk frem mod 2050 (varierende fra år til år, jf. model 3a i bilag 1), hvilket skal
indarbejdes i budgetlægningen for Budget 2021 og frem.
Det fremgår af vejledningen fra KL, at den samlede feriepengeforpligtelse ikke stiger som følge
af den nye ferielov, men at der vil ske forskydninger af udgifterne som følge af indførelsen af
samtidighedsferie. Ingen medarbejdere får ret til mere ferie set over et helt arbejdsliv. Dermed
skal der – helt overordnet – heller ikke afregnes mere ferie som konsekvens af den nye
ferielov, set over et helt arbejdsliv.
Af bilag 1 fremgår fire forskellige scenarier for afregningen af feriepengeforpligtelsen (model 1,
2 og 3a og 3b). Der kan i princippet udarbejdes et uendeligt antal scenarier med forskellige
afarter af model 3. Det er i forlængelse heraf vigtigt at understrege, at valget af
afregningsmodel kan ændres fra år til år med en frist i juli det pågældende år. Derfor indstilles
det, at byrådet årligt senest 1. juni får forelagt en sag om feriepengeforpligtelsen med henblik
på at kunne foretage eventuelle korrektioner i afregningsmodellen.
Økonomistaben har været i kontakt med tre andre kommuner, der forventes enten at vælge
en afregning over 30 år (som også indstillet for Silkeborg Kommune) eller en afregning af
minimumsbeløbet årligt. De tre kommuner forventer ligeledes at finansiere afregningen helt
eller delvist via en rammereduktion (som også indstillet for Silkeborg Kommune).

Bilag
1 (Bilag 1. Afregningsprofiler - 8280667)
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5 (Offentlig) Godkendelse af den endelige
anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 12 almene
familieboliger med tilskud på Hjejlevej, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2017-05008

Resume
AAB Silkeborg, afdeling 49 Hjejlevej søger om byrådets godkendelse af den endelige
anskaffelsessum for opførsel af 12 almene familieboliger med tilskud (flygtningeboliger) på
10,537 mio. kr. (skema C) samt godkendelse af den endelige husleje.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,





at AAB Silkeborgs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på
10,537 mio. kr. for 12 almene familieboliger med tilskud (flygtningeboliger) i afdeling
49 Hjejlevej, Silkeborg (skema C) godkendes
at bevilling til indskud i Landsbyggefonden forhøjes som anført i sagen og finansieres af
ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden
at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de
afsatte beløb
at den gennemsnitlige årlige leje for første driftsår på 792 kr./m2 godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 30. oktober 2017 en ansøgning fra AAB Silkeborg, afd. 49, om tilsagn til
opførelse af 12 almene familieboliger med tilskud (flygtningeboliger) på Hjejlevej, Silkeborg
(skema A) med en samlet anskaffelsessum på 8,808 mio. kr. Samtidigt godkendte byrådet, at
der ydes et grundkapitallån på 0,881 mio. kr., samt en kommunegaranti på realkreditlånet.
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Ejendomsstaben godkendte 30. januar 2019 skema B med en samlet anskaffelsessum på
9,729 mio. kr.
Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 30. juni 2019. Byggeregnskabet er revideret af
revisor, som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold.
Driftsresultatet i byggeperioden har været 0 kr., hvorfor den finansieringsberettigede
anskaffelsessum for byggeriet i byggeregnskabet er opgjort til 10,537 mio. kr., hvoraf 0 kr. er
indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.
I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt 0,927 mio. kr. Det er muligt at afsætte
beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret
dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter
byggeregnskabets godkendelse. Det foreslås, at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende
dokumentation for anvendelse af de afsatte beløb.
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud
Kommunalt grundkapitallån
Støttet lån
Samlet anskaffelsessum

211.000
1.054.000
9.273.000
10.538.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Staten yder tilskud svarende til 75 % af det kommunale grundkapitalindskud for en bolig på 40
m2, beregnet på grundlag af maksimumsbeløbet inkl. det gennemsnitlige energitillæg for
almene boliger i Silkeborg Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 403 af den 21. april 2016 om
tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.
Det kommunale grundkapitallån udgør 1,054 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede
anskaffelsessum på 10,538 mio. kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere
anskaffelsessum fra skema A til skema B steget med 173.000 kr.
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Af skema C udgør statens tilskud 0,716 mio. kr. Udbetaling Danmark har udbetalt 734.040 kr.
Ejendomsstaben forventer derfor, at der skal ske en tilbagebetaling på ca. 18.000 kr. Det
resterende tilskud tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2019.
De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema C opgjort til
792 kr./m², svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på mellem 2.883 kr. og 5.286 kr.
for henholdsvis den billigste og dyreste bolig.
Byggeskadefonden har endnu ikke gennemført 1-års eftersyn, da der ikke er gået 1 år fra
afleveringsdatoen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at bevillingen til Indskud i Landsbyggefonden på 0,881 mio. kr. kan
forhøjes til 1,054 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden)
og forhøjelsen på 0,173 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i
Landsbyggefonden indenfor budgettets rammer i 2020.
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6 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 41-004 for
et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
Sagsbehandler: Dr18696
SagsID: EMN-2017-05383

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan
2017-2028 og lokalplan 41-004 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig
fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde i Virklund til
et nyt attraktivt boligområde med plads til 35 tæt-lav boliger og op til 100 etageboliger.
Kommuneplantillæg nr. 17 udlægger området til boligformål og udpeger samtidig en del af
området til transformationsområde i henhold til Planlovens bestemmelser herom. Herudover
udpeges en ny ramme til erhverv og et tilhørende konsekvensområde.

På oversigtskortet ses lokalplanområdet i den nordøstlig del af Mørksøvejområdet med hvid
skravering. Herudover ses ny boligramme 41-B-26, ny ramme til transformationsområde
41-A-01 og ny erhvervsramme 41-E-10 – alle med rød afgrænsning
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/671

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41004 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 7. maj 2018 at igangsætte kommuneplantillæg nr. 17 og
lokalplan 41-004.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,9 ha og ligger i Mørksøvejkvarteret i Virklund.
Mørksøvejkvarteret står overfor en transformation fra tiloversblevet erhvervsområde til
boligområde og denne lokalplan omfatter første del af omdannelsen. Området ligger i byzone
og ligger attraktivt med nærhed til byen og rekreative naturområder.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge et transformationsområde med henblik på at etablere boliger og samtidig
muliggøre en fortsat drift af eksisterende virksomheder
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og
etagebebyggelse
 at vejadgange og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde, samt at stierne bidrager til at sikre sammenhæng inden for lokalplanen,
 at sikre etablering af fælles fri- og opholdsarealer,
 at sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt for alle
boliger, dog med undtagelse af 1. række boliger mod produktionsvirksomhederne, hvor
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overskrides med op til 5 dB på
facader og udendørs opholdsarealer, der vender mod virksomhederne, og
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at sikre at der er udendørs opholdsarealer til alle boliger, hvor Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj er overholdt.

En del af lokalplanområdet ligger inden for en ny kommuneplanramme, som udpeges til
transformationsområde i henhold til Planlovens bestemmelser herom. Et
transformationsområde udpeges alene på støjbelastede arealer inden for et konsekvensområde
omkring et udpeget erhvervsområde.
Som grundlag for lokalplanlægningen er der taget udgangspunkt i den eksisterende
støjmæssige ramme for virksomhederne i dag. Lokalplanområdet er en del af den gældende
lokalplan 80.06 fra 1979. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, såsom industri,
lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, ligesom byrådet
kan tillade boliger i tilknytning til virksomhederne.
Muligheden for disse boliger indebærer at lokalområde 80.06 i en støjmæssig sammenhæng
må betragtes som et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, hvorfor
virksomhederne beliggende indenfor lokalplanområdet i dag skal overholde Miljøstyrelsens
gældende vejledende grænseværdier herfor. Ligeledes sikres det med den nye lokalplan 41004, at virksomhedernes støjmæssige råderum er uændret i forhold til den nye planlægning
for boliger.
Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Indenfor delområde I gives mulighed for op til 35
tæt-lave boliger i maks. to etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og en
bebyggelsesprocent på maks. 40. Bebyggelsen kan sammenbygges i naboskel som f.eks.
række-, gårdhave-, kæde-, eller dobbelthuse. Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed
i farver, form og materialer.
Indenfor delområde II kan der opføres op til 100 etageboliger som punkthuse i op til fire
etager med et samlet etageareal på maks. 10.000 m2. Såfremt der bygges i 4 etager skal 4.
etage opføres som tagterrasse og bygningshøjden må maks. være 12 meter. Dog må
boligenheden nærmest lokalplangrænsen mod øst højst opføres i 2 etager plus tagterrasse.
Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres støjafskærmning mod
Mørksøvej i vest mod erhvervsområdet grundet støjpåvirkning i lokalplanområdets vestlige del.
Varmeforsyningen i området er naturgas.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
arealanvendelsen. Området ligger indenfor kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03, som
udlægger området til erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv. Derfor er der
udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028.
Med kommuneplantillæg nr. 17 sker der følgende ændringer:
 Der fastlægges et konsekvensområde på 500 m omkring erhvervsområdet i den
nordlige del af Mørksøvejkvarteret med tilhørende retningslinje.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-A-01 til transformationsområde.
 Der fastlægges ny retningslinje for udpegning af transformationsområde.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-B-26 til boligområde.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-E-10 til erhverv vest for 41-A-01.
 Kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03 ophæves, samt del af 41-E-02.
Med kommuneplantillæg nr. 17 formuleres to nye retningslinjer. Retningslinjerne omhandler
udpegning af opmærksomhedszone omkring det nyudpegede erhvervsområde 41-E-10, samt
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udpegning af transformationsområde for Mørksøvej-kvarteret. Retningslinjerne og
udpegningerne fremgår af kommuneplantillægget på kommuneplansiden.
Forudgående høring
Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i maj 2019 jf. planlovens § 23c. Plan- og Vejudvalget behandlede
forhøringen 2. september 2019. Her blev det besluttet, at de nærmeste boenheder mod
lokalplanens østlige afgrænsning, højst må opføres i 2 etager plus tagterrasse, at der sikres
interne stiforløb i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, og at området udpeges til
transformationsområde i kommuneplan 2017-2028 i henhold til planlovens bestemmelser.
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 er screenet i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 9.
maj 2018, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Med forslag til kommuneplantillæg 17 og lokalplan 41-004 gives der mulighed for at omdanne
og fortætte et tiloversblevet erhvervsområde til et natur- og bynært boligområde i
Mørksøvejkvarteret i Virklund. Det er ligeledes hensigten at en blandet boligsammensætning
bestående af tæt-lav boliger og etagebliger, skal være med til at understøtte en varieret og
social bæredygtig beboerprofil i området.
Områdets stier bidrager til at sikre sammenhæng og smutveje på tværs i området, og samtidig
er det hensigten, at stierne med tiden skal koble sig på et større net af stier i
Mørksøvejkvarteret i takt med den gradvise omdannelse af området fra erhverv til bolig. Dette
for at sikre en rekreativ og sikker forbindelse for bl.a. skolebørn, der cykler til Virklund Skole,
sydvest for Horsensvej. Ligeledes muliggør lokalplaneforslaget, at der kan etableres
regnvandebede og -bassiner, der skal bidrage til områdets rekrative værdi, dyre- og planteliv.
På baggrund af ovenstående, og flere andre parametere, har forslaget fået følgende
bæredygtighedsprofil:

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til
kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger.
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7 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 61 til
Kommuneplan 2017-2028 for et område til etageboliger i
Dalgasgade i Sydbyen
Sagsbehandler: Dr13545
SagsID: EMN-2018-04305

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 10-033 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget ligger bagved eksisterende bebyggelse i Dalgasgade og banelegemet og
giver mulighed for ca. 93 etageboliger i op til 5 etager med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Planforslagene kan ses her:

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=931

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
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Indstillingen anbefales. Martin Jakobsen (C) og Kuno Danielsen (O) stemte imod. Kuno
Danielsen (O) stemte imod på grund af højden.
Rune Kristensen (A) undlader at stemme.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales. Kuno Danielsen og Lars Hansen stemte imod. Kuno Danielsen stemte
imod på grund af højden.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. november 2018 at igangsætte tillæg nr. 61 og lokalplan 10033.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger delvist i landzone, men overføres med
den nye lokalplan til byzone. Området ligger i anden række bagved eksisterende ejendomme
og anvendes i dag som teknisk anlæg. Arealet ligger ca. 3 meter lavere end ejendommene, der
ligger direkte ud til Dalgasgade. Imellem lokalplanområdet og banen ligger et forholdsvist
bredt bælte af fredskov.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en privat udvikler, som ønsker at omdanne
området til boliger i form af etageboliger.
Lokalplanens formål er,
 At udlægge lokalplanområdet til boligområde med mulighed for opførelse af
etagebebyggelse.
 At sikre en høj arkitektonisk kvalitet, som tilpasser sig omgivelserne
 At sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området fra Dalgasgade.
 At sikre etablering af fri- og opholdsarealer
 Sikre banestiens forlængelse gennem området
Den fremtidige bebyggelse er disponeret i en bygning i fire til fem etager, som giver mulighed
for op til 93 etageboliger.
Området vejbetjenes fra Dalgasgade via nabomatriklen, hvorfra der er tinglyst en vejret.
Overkørsel fra Dalgasgade er via kanaliseringsanlæg.
Færdselsarealer, vej og parkering er generelt placeret bag bebyggelsen, så det visuelt er
trukket væk fra gadebilledet og villabebyggelsen langs Dalgasgade. Arealerne foran
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bebyggelsen er disponeret som et større fri- og opholdsareal til områdets beboere. Vest for
projektet ligger den eksisterende banesti. Banestien omlægges således, at den fremover
trækkes ind gennem bebyggelsen for derved at sikre en mere trafikvenlig og sikker cykelsti.

Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent. Der er derfor sideløbende med
lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 28. oktober til 12. november 2019, jf. planlovens §
23c.
Der er modtaget 13 høringssvar fra:














Naturstyrelsen
Lisbeth Ørts Felletoft
Benjamin Felletoft
Birgit Bjelke Jensen
Jeanne Reihs
Jens Jørgen Felletoft
Kåre Søland Klausen
Søren Andersen
Jesper Winther Karbo
Svend & Susanne Nielsen
Marianne W Kristensen & Stig Bak Sørensen
En række beboere i Dalgasgade
En række beboere i Dalgasgade, Gesnersvej og Pandurosvej

Overordnet handler høringssvarene om at







Byggeriet er for højt
Byggeriet passer ikke ind i området
Indbliksgener
Der er ikke parkeringspladser nok
Bekymring for øget trafik i Dalgasgade
Bekymring for støjgener fra ind- og udkørsel
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Kan man ikke bruge gasgrunden til noget rekreativt i stedet?

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 61 og lokalplan 10-033 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget giver
mulighed for at omdanne og fortætte et restareal, som ligger helt tæt på den centrale by.
Omdannelse og fortætning af eksisterende by er med til at reducere inddragelse af åben land
til byudvikling. Den centrale beliggenhed tæt på stationen og anden offentlig transport, er
desuden med til at reducere brugen af private biler. Lokalplanforslaget understøtter cyklisme
og er, med banestiens omlægning ind igennem området, med til at sikre en mere tilgængelig
og trafiksikker cykelsti.
Boligerne er disponeret således, at orientering mod syd sikrer gode opholdsarealer og
mulighed for udnyttelse af solenergi. Herudover sikrer placeringen nord for villaerne i
Dalgasgade, at der ikke vil være skyggegener for eksisterende beboerne. Ved etablering af
etageboliger bidrager lokalplanforslaget til den sociale bæredygtighed og sikrer en mere
varieret beboerprofil i Sydbyen. Herudover bidrager bebyggelsen med et antal nye borgere i
midtbyen, som er med til at understøtte faciliteterne og butikkerne i byen.
Grønne strukturer, beplantninger og gamle træer er så vidt muligt bevaret, og der er arbejdet
med spredningskorridorer og ledelinjer for dyre- og planteliv mellem projektområdet og
omkringliggende områder.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 61 og lokalplan 10-033 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger.
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8 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et
område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-05460

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk med henblik på endelig vedtagelse af
planerne.
Lokalplanforslaget giver mulighed for udbygning af faciliteter til offentlige formål ved Sejs
Skole, herunder etablering af nye haller, udbygning af idrætsanlæg med kunstgræsbaner,
udvidelse af skole og parkeringsanlæg mv.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/943
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Oversigtskort af lokalplanområdet og delområder. Delområde 1 kan anvendes primært til
bebyggelse, parkering og skolegård. Delområde 2 kan anvendes primært til idrætsfaciliteter.
Delområde 3 kan anvendes til rekreative formål (skov)

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,



at lokalplan 36-012 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales, idet adgangen til skoven reguleres af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 forslag til tillæg nr. 34 og lokalplan 36-012 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen udgør et areal på ca. 18,5 ha og omfatter arealer omkring Sejs Skole samt et
skovområde øst herfor, benævnt ”Kirsebærgårdens skov”.
Der udlægges nye byggefelter til offentlige institutioner med mulighed for at etablere ny
bebyggelse til skole, haller, daginstitutioner mv. Lokalplanen giver mulighed for at opføre
bebyggelse på op til ca. 31.000 m2. Det nuværende etageareal indenfor Sejs Skoles matrikel
er ca. 11.000 m2. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af nye idrætsbaner og
kunstgræsbaner i en del af Kirsebærgårdens skov samt etablering af nyt parkeringsområde.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer hvad angår
bygningshøjde og etageantal, som ændres fra 11 til 15 meters højde og fra 2 til 4 etager.
Ændringen sker bl.a. for at kunne sikre rummelighed til nye moderne idrætshaller. Der er
derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 20172028.
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Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 4. oktober 2019 - 31. december 2019.
Der er modtaget 13 høringssvar fra bl.a. Aarhus Stift, Museum Silkeborg, Sejs Skole,
lokalrådet, idrætsforening samt en række naboejendomme og privatpersoner.
Flere af høringssvarene er positive overfor planforslagene. Der er fremkommet ønsker om
byggefelt i forbindelse med Multihuset. Nogle høringssvar handler om bekymring for øget
støjpåvirkning samt bebyggelseshøjden, og nogle udtrykker utilfredshed med, at skov
inddrages til idrætsbaner.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Der indskrives i lokalplanens redegørelsesdel under eksisterende forhold, at der er registreret
spor fra ammunitionslager fra 2. verdenskrig i Kirsebærgårdens skov.
Arealet udlagt til kunstgræsbane indenfor delområde 2 udvides ud til delområdegrænsen mod
syd og øst på kortbilag 3.
Det tilføjes under § 6.10, at jordvolde skal begrønnes med naturgræs eller lignende.
Det præciseres i anvendelsesbestemmelserne § 3.4, at delområdet udlægges til rekreative
formål, herunder skov.
Det tilføjes under § 11, at nye idrætsanlæg ikke må ibrugtages inden det er dokumenteret, at
fastsatte støjniveauer, som angivet i miljørapporten, kan overholdes. Fastsat støjniveau på
maksimalt 55 dB tilføjes desuden under § 6.10.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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9 (Offentlig) Godkendelse af sammenfattende redegørelse
for miljørapport for kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan
12-026 for et boligområde ved Jordkærvej, Hvinningdal
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2019-05560

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal godkende den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af
kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et boligområde
ved Jordkærvej i Hvinningdal.
Klima- og Miljøudvalget har 5.december 2018 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes i
forhold til mulig påvirkning af den nærliggende mose. Bygherre har desuden valgt at få
undersøgt konsekvensen for sommerfuglene, der findes på de nuværende arealer. Klima- og
Miljøudvalget har 9.oktober 2019 besluttet at godkende miljøvurderingen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
•

at sammenfattende redegørelse for miljøvurdering for kommuneplantillæg nr. 38 og
lokalplan 12-026 godkendes.

Beslutning
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Sagen oversendes til byrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 05-02-2020

Indstillingen godkendt.
Peter Sig Kristensen begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 28.oktober 2019 har byrådet godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan
12-026 med henblik på offentlig fremlæggelse. Planforslagene blev ledsaget af en
miljøvurdering af mosen nord for bebyggelsen, og hvorvidt ny bebyggelse påvirker mosen,
samt de rødlistede sommerfuglearter, som er fundet indenfor lokalplanområdet.
Kommuneplantillæg nr. 38 sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan og muliggør tæt-lav boliger med en bebyggelsesprocent på 25% og en højde på
6,5 meter.
Lokalplan 12-026 giver mulighed for opførelse af 102 tæt-lav boliger. Området er overordnet
disponeret med dobbelte brudte og forskudte rækker omkring et fælles ankomstareal.
Området vejbetjenes fra Vestre Højmarksvej, hvor der etableres kanaliseringsanlæg med
venstresvingbane. Parkering er samlet langs det vestlige skel. Bebyggelsen er samlet i den
sydlige del af området for derved at sikre et større friareal mod højmosen nord for
bebyggelsen.
Planforslagene, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan findes på
lokalplanportalen på følgende link:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=906
Miljøvurdering
Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Klima- og Miljøudvalget har 5. december 2018 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes i
forhold til bebyggelsens påvirkning af højmosen. Herudover har bygherre valgt at undersøge
de rødlistede sommerfugle.
Påvirkning af mosen
Af miljøvurderingen fremgår det, at der ikke ser ud til at være forbindelse mellem vandstanden
uden for mosen og inden for mosen. Mosens vandstand kan sænkes aktivt, hvis der graves
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søer eller grøfter i mosen, eller hvis det vandstandsende lag under mosen ødelægges. De
største trusler for vandstanden i mosen vurderes dog at være passive, dvs. tilgroning og tørke.
En eventuel reducering af nedsivningen på planområdet, som følge af det påtænkte byggeri, vil
ikke påvirke mosens vandbalance, fordi grundvandet strømmer væk fra mosen, og fordi der
ikke er hydraulisk kontakt fra planområdet til mosen.
Et grønt område ved mosen vil mindske erosion og dermed afstrømning af næringsrige
partikler til mosen. Herudover vil et ugødsket grønt område kunne huse arter som syre,
rødknæ og vejbred. Dette kræver, at det grønne område friholdes fra næringsrig muld.
Påvirkning af rødlistearterne
Begge arter af sommerfugle vil miste deres levested, som er det græsdominerede område, der
udgør det meste af planområdet. Sommerfuglenes levested er ikke beskyttet natur, og arterne
er ikke fredede. Dog er begge sommerfuglearter rødlistede som sårbare.
Det vurderes, at arterne vil forsvinde fra området ved fjernelse af arternes levesteder. Dog er
arternes lokale udbredelse stor. Arterne vil kunne gen-indvandre fra andre lokale populationer,
hvis der etableres/opstår nye arealer med de almindeligt forekommende foderplanter syre,
rødknæ og arter af vejbred.
Miljøvurderingen har givet anledning til ændringer i projektet. Der er i forbindelse med
miljøvurderingen udarbejdet en ny bebyggelsesplan, som i højere grad samler bebyggelsen i
den sydlige del af området og som efterlader et større areal som buffer til mosen.
Offentlig høring
Planforslagene og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden 4. november
2019 til og med 7. januar 2020. Der er modtaget 7 høringssvar til planforslagene, heraf er 2
rettet mod miljøvurderingen, som omhandler følgende:
Undersøgelsen af højmosen og lokalplanområdet er på væsentlige områder utilstrækkelig, da
tidligere undersøgelser har vist et hængende vandspejl fra højmosen og ind i
lokalplanområdet. Dette bør undersøges yderligere.
Lokalplanområdet anses som fredet og sjælden natur, grundet højmosen af høj kvalitet.
Højmosen anses for havende en stor indvirkning på grund og drikkevand. Området bør ikke
bebygges.
Sammenfattende redegørelse
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er tilgængelig på lokalplanportalen
under følgende link:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/906/42861
Der vurderes ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i planforslagene og heller
ikke i miljørapporten.

Borgerinddragelse
Miljøvurderingen har været i høring sammen med de to planforslag.
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10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et
boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr13545
SagsID: EMN-2019-05560

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal med henblik på endelig vedtagelse af
planerne. Lokalplanen er beliggende nord for Vestre Højmarksvej og giver mulighed for 102
tæt-lav boliger i 1 etage, samt tilhørende fælleshus og fri-og opholdsarealer.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/906/42861

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 12-026 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 forslag til tillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål
 at skabe en harmonisk bebyggelse med et helhedspræg
 at skabe et boligområde med et højt naturindhold
 at sikre vejadgang til det nye boligområde
Området har ikke tidligere være planlagt, og der er derfor ingen kommuneplanrammer for
området. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplansforslaget udsendt et forslag til
tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for tæt-lav
boliger i en etage/ 6,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 4. november 2019 til og med 7. januar 2020.
Der er modtaget 7 høringssvar fra:








Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Vejdirektoratet
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg
Museum Silkeborg
Pia Munck
Sara Schøler Lass & Carsten Schøler Lass

Overordnet handler høringssvarene om




Bebyggelsens forhold til højmosen
Øget trafik på Vestre Højmarksvej
Tidligere sagsbehandling indenfor lokalplanens afgrænsning

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen eller i kommuneplanen.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
10.3: Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel mod veje, stier og
fælles udendørs fri- og opholdsarealer. Dog kan der ved etablering af fælleshus i det fælles friog opholdsareal terrænreguleres op til 0,25 m i en zone på 3 meter fra soklen. Skråninger skal
udføres med en maks. hældning på 1:3.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag. Projektet har følgende bæredygtighedsprofil:
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Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 28. november
2019.
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11 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan 11-018 for et
område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej,
Silkeborg
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EMN-2019-03952

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre
Ringvej og Viborgvej, Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse af planen. Lokalplanen har
været i høring perioden 2. september 2019 - 2. oktober 2019 og der er modtaget 46
høringssvar.
Lokalplanen skal muliggøre et nyt lyskryds ved Viborgvej og Nordre Ringvej. For at kunne
etablere lyskrydset skal Nordre Ringvej bringes i samme niveau som Viborgvej. Lokalplanen
muliggør projektet og fastligger arealbehovet hertil.
Planforslaget kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/919
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at lokalplan 11-018 vedtages med nedenstående ændringer.

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

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

Indstillingen anbefales. Kuno Danielsen stemte imod.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. august 2019 lokalplan 11-018 med henblik på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6 ha og omfatter de eksisterende veje Nordre Ringvej og
Viborgvej samt tilstødende arealer, som er nødvendige for at kunne bringe Nordre Ringvej i
niveau med Viborgvej og etablere et lyskryds. Lokalplanen omfatter desuden ejendommene
Brokbjergvej 2, 4a og 4b af hensyn til sikring af vejbyggelinjer og muligheden for
ejendommenes fremtidige brug.
Lokalplanens formål er,
• at der udlægges og reserveres det nødvendige areal til etablering af tilslutning af
Nordre Ringvej med Viborgvej i et lyskryds, herunder at der kan etableres vej- og
broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre
vejtekniske anlæg, og
• at der kan etableres centerformål og tekniske anlæg.
Høringssvar
Forslag til lokalplan 11-016 har været udsendt i offentlig høring i perioden 2. september 2019 2. oktober 2019.
Der er modtaget 46 høringssvar som kan opdeles således:







Alderslyst-Søholt lokalråd og Balle lokalråd
Skolebestyrelsen for Balle skole
Beboere, grundejere og beboerforeninger på Brokbjergvej
Beboere, grundejere og grundejerforeninger i Dalvejs-kvarteret
Beboere, grundejere og beboerforeninger på Håndværkervej og Garvervej
Virksomheder og grundejere af erhvervsgrunde på Brokbjergvej og Håndværkervej
langs Nordre Ringvej.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Resume af høringssvar
Beboerne på Brokbjergvej er generelt bekymret for trafikmængde samt trafiksikkerhed på
Brokbjergvej, som de mener er usikker og meget trafikeret i dag. Beboerne i dalvejs-kvarteret
er overordnet set bekymret for en eventuel øget trafik på Dalvejen ved lukning af Brokbjergvej
ud mod Viborgvej. Herudover påpeger flere af beboerne i Dalvejs-kvarteret, at lukningen af
Brokbjergvej ud mod Viborgvej vil give gener i form af længere transportafstande for beboerne
i forhold til i dag.
Beboerne på Håndværkervej og Garvervej er primært bekymrede for
gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej og herunder øget trafik og
usikkerhed.
Generelt er flere borgere bekymret for vejstøj og ønsker yderligere støjafskærmning langs
vejene – både i og udenfor lokalplanområdet.
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Virksomhederne og ejerne af erhvervsgrunde er primært interesseret i projektets indgriben i
de enkelte grunde samt lukning af veje og indkørsler.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
1.
Gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej fjernes fra lokalplanen og på
kortbilag 1-4. Der laves alene en adgangsbegrænset indkørsel til grunden Viborgvej 31 med
”højre ind”. Herved reduceres gennemkørende trafik på Håndværkervej.

Gennemkørselsmuligheden fjernes og der laves en adgangsbegrænset indkørsel til Viborgvej
31 med ”højre ind” som eneste mulighed.
Som konsekvens heraf reduceres lokalplangrænsen på kortbilag 1-4 samt på kortudsnit i
lokalplanens bestemmelser og redegørelse.
Andet afsnit i lokalplanens kommentar ad. 1.1 erstattes med:
Der muliggøres vejadgang fra Nordre Ringvej til ejendommen Viborgvej 31, samt til
centerområderne ved Nørrevænget, ved en vejadgang fra Nordre Ringvej øst og vest for
Viborgvej.
Ligeledes erstattes første afsnit i lokalplanens § 4.4 med:
Mod nordvest kan Nordre Ringvej tilsluttes til ejendommen Viborgvej 31 (matrikel 508a,
Silkeborg markjorder) som angivet på kortbilag 3a, ved etablering af højresving fra Nordre
Ringvej.
Første afsnit i kommentaren ad. 4.4 erstattes med:
Vejtilslutningen af Nordre Ringvej til Viborgvej 31 er ny, ligesom adgangsvejen fra Nordre
Ringvej til centerområdet ved Nørrevænget mod vest ligeledes er ny.
Eksisterende kortudsnit i kommentaren ad. 4.4 erstattes af et nyt, som viser den nye løsning,
og der kommer ny billedtekst.
2.
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Under lokalplanens redegørelse i kapitel ”Fremtidig forhold – vejanlægget” indskrives følgende
som ny sætning:
Ved realisering af vejanlægget forventes vejadgangen til Viborgvej 31 fra Viborgvej nedlagt.
Supplerende høring af foreslåede ændring
Der har været afholdt supplerende høring af de berørte grundejere i forhold til en eventuel
udtagelse af gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej. Der er modtaget
1 høringssvar fra ejerne af Viborgvej 31. Indsiger angiver, at lukningen af ejendommens
vejadgang til Viborgvej er et stort indgreb i grundens potentiale som ”centerområde” og derfor
ønskes ind- og udkørsel til enten Viborgvej eller Nordre Ringvej. En mulighed for højre ind fra
Nordre Ringvej og en primær vejadgang fra Håndværkervej vil være en væsentlig forringelse.
Høringssvaret og Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger hertil kan ses på lokalplansiden
under ”Kommentarer”.
Miljøvurdering
Der er indkommet klager over beslutningen om, at planforslaget ikke er miljøvurderet.
Planklagenævnet har afvist behandlingen af klagen.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planen primært bidrager til bæredygtighed i forhold til
den miljømæssige bæredygtighed i form af at bidrage til en bedre trafikafvikling og ikke
inddrage jomfruelig jord.

Lokalplanens bæredygtighedsprofil.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi
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Lokalplanen giver mulighed for realisering af nyt lyskryds på Viborgvej og Nordre Ringvej. Der
vil være tale om afståelse af areal i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.
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12 (Offentlig) Orientering om evaluering af planloven
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2020-00703

Resume
I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om ”Danmark i
bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.” Den
nye planlov skal evalueres inden 1. juli 2020. Erhvervsstyrelsen har indkaldt høringssvar i
perioden 6. december 2019 til 31. januar 2020. Til udvalgenes orientering har Silkeborg
Kommune indsendt et høringssvar med følgende hovedbudskaber:
Fortsat udfordringer med:
-

Fejl og mangler i Plandata!
Byomdannelse fra ældre erhvervsområder til boliger
Lugt fra husdyrbrug
Forsøgsordning med ”byzonetilladelser”
Vejstøj i forhold til udbygning af boligområder i tæt by og midtbyområder med større
gennemgående infrastrukturer
Placering af e-handelsbutikker
Ønske om et mindre tungt og bureaukratisk redegørelseskrav omkring detailhandel

Silkeborg Kommunes høringssvar stemmer overens med KL´s samlede høringssvar.

Indstilling
Teknik og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning idet V og O er imod genindførelse af fjernvarmetvang.
Ej til stede

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

Taget til efterretning, idet V og O er imod genindførelse af fjernvarmetvang.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om ”Danmark i
bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.”
Med ændringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og en række nye
muligheder i planlægningen, som kan understøtte lokale initiativer og udvikling.
Ændringen har bl.a. givet nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne til fremme af
bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og bedre
udviklingsmuligheder for detailhandel. Desuden er der indført mere fleksible rammer for
byudvikling, og kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere smidig
administration er imødekommet ved, at kommunerne kan tilrettelægge kortere og mere
effektive planprocesser.
Planloven skal evalueres
Det fremgår af aftalen, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren vil tage
initiativ til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020. Evalueringen
skal afdække, hvordan de nye regler i planloven anvendes, og om planlovgivningen vil
kunne forbedres yderligere. Erhvervsstyrelsen har således indkaldt høringssvar i perioden
6. december 2019 – 31. januar 2020.
Silkeborg Kommunes høringssvar
KL har indsendt et høringssvar på vegne af landets kommuner. Silkeborg Kommune bakker op
om dette høringssvar og har i tillæg hertil indsendt et eget høringssvar med følgende
hovedbudskaber:
-

Fortsat udfordringer med Plandata på grund af mange fejl og mangler.
Byomdannelse fra ældre erhvervsområder til boliger medfører behov for et mere
nuanceret regelsæt vedr. støj.
Hensyn til lugt medfører, at store arealer reserveres til lugtgener fra husdyrbrug.
Forsøgsordning med ”byzonetilladelser” vil kunne imødekomme et behov for en
simplere administration.
Der anbefales en harmonisering af planlov og miljølov for at kunne imødekomme
udfordringer med vejstøj ved udbygning af boligområder i tæt by og midtbyområder
med større gennemgående infrastrukturer.
Placering af e-handelsbutikker, som kan medføre, at detailhandlen flytter bort fra
bymidten og ud i erhvervsområderne.
Ønske om et mindre tungt og bureaukratisk redegørelseskrav omkring detailhandel,
så redegørelsen alene skal omfatte forhold, der er reelt behov for at få klarlagt.

KL´s høringssvar er sammen med Silkeborg Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Høringssvar fra Silkeborg Kommune, Evaluering af planloven - 8257140)
2 (KL indspil til planloven_Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter - 8249026)
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13 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
renovering af eksisterende stibro
Sagsbehandler: DR29761
SagsID: EMN-2019-06200

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til afrensning og ny overfladebehandling samt udbedring af
den eksisterende stibro (gammel fredet jernbanebro fra 1908) over Remstrup Å ved
vandrerhjemmet, Åhavevej 55.
Broen indgår i den ca. 56 km lange regionale cykelrute 29, der løber fra Silkeborg via
banestien til Langå og videre til Randers.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jernbaneloven af 27. april 1900 gav tilladelse til etablering af en jernbane mellem Silkeborg og
Langå, og i den forbindelse blev der bygget en ny banebro over Remstrup Å
Jernbanen blev indviet 12. november 1908, og nedlagt igen 23. maj 1971.
Efterfølgende har banetracéet og også den gamle banebro over Remstrup Å været benyttet
som rekreativ gang- og cykelsti.

Stålgitterbroen over Remstrup Å (Gudenåen) blev i februar 2010 fredet af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Fredningen omfatter det visuelle udtryk af broen.
De nødvendige renoveringsarbejder af stålgitterbroen udføres i 2020.
Arbejderne er indskrevet, som en option i et tidligere EU-udbud.
Broen er i hele 2020 lukket for færdsel.
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Renoveringen omfatter afrensning, sandblæsning og ny malerbehandling af alle ståloverflader.
Den eksisterende træbelægning fjernes og der monteres nye planker i douglasgran.
Broen indgår i cykelrute 29 og giver, udover almindelig gang- og cykeltrafik over Remstrup Å,
bl.a. også adgang for outdoor-interesserede borger og turister til store naturområder i
Nordskoven og Gjern Bakker mv.

Økonomi
Der var afsat 2 mio. kr. i 2019, som er overført til 2020. Derudover er der 2,5 mio. kr. i
budget 2020. Begge beløb er til renoveringen af stibroen over Gudenåen.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
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14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
byggemodning ved Lemming Bygade, Holmmøllevej i
Lemming
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2019-06166

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodningen ved Lemming
Bygade/Holmmøllevej i Lemming.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. til byggemodningen ved Lemming
Bygade/Holmmøllevej godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er et politisk ønske om flere parcelhusgrunde til salg i oplandsbyerne i Silkeborg
Kommune. Arealet består af matr. nr. 28a, som ligger ved Lemming Bygade/Holmmøllevej i
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nordvestlige del af Lemming. Arealet udstykkes i 10 grunde, i overensstemmelse med
gældende lokalplan. Grundstørrelserne varierer mellem 750-1.100 m2.
Byggemodningen vil få vejtilslutning fra Holmmøllevej, hvor der etableres en boligvej med et
udlæg på 8 m. Der etableres, for enden af vejen, en vendemulighed for
renovationsvogne/lastvogne.
Anlæg i marken afventer et spildevandstillæg, men projektering og øvrige forundersøgelser
kan igangsættes, hurtigst muligt.

Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
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15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til anlæg af
veje, stier og parkeringsplads, Områdestudie i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2020-00578

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til at realisere infrastrukturen i forbindelse
med en omdannelse af et område i Hvinningdal. Bevillingen skal bl.a. dække udgifterne til de
nye veje, sti omlægninger samt etablere et fuldt funktionsdygtigt parkeringsanlæg inkl.
vejafvanding og belysning.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,




at anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til anlæg af veje, stier og p-plads godkendes på
bevilling 25 Veje, når det samtidig godkendes, at budgettet på 13,5 mio. kr. overføres
fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning.
at de nye veje og stier klassificeres som offentlige, når de er færdiganlagt, undtagen
adgangsvejen til vandrekirken.
at Buskelundvej nedklassificeres til sti, når den er omlagt og færdiganlagt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Lokalplanen 12-028 for projektområdet i Hvinningdal blev godkendt i byrådet 23. september
2019.
Projektområdet har et stort, uudnyttet potentiale som samlingspunkt for hele
Hvinningdalområdet.
Målet med omdannelsen er at binde området sammen og skabe nye muligheder for den
fremtidige udvikling. Det sker bl.a. ved at etablere attraktive skole- og fritidsmuligheder.
I den sammenhæng skal infrastrukturen omdannes i området, og projektet vedrører en større
byomdannelse. Buskelundvej, der skærer gennem projektområdet i nord-sydgående retning,
fungerer som en adgangsvej til børnehaven ”Bakkebo”. Herefter fungerer den som sti mod
Buskelund. Buskelundvej er en hovedfærdselsåre for mange skolebørn, som bor nord for
området. Vejen er derudover også meget smal og er udfordret af bilister til ”Bakkebo”, og biler
der parkerer i forbindelse med sportsarealerne, hvilket får vejen til at være utryg.
Beslutningen om nedlæggelse af Buskelundvej og omdannelsen til sti kommer således for at
forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter igennem det nye område. Stiomlægningen
leder de bløde trafikanter sikkert frem via eksisterende stitunnel ved Eidervej.
Infrastrukturen:







Der etableres en ny adgangsvej til børnehaven samt en fremtidig kirkegrund med
belysning og afvanding. Forventes udført i 2020.
Der etableres en adgangsvej til eksisterende vandrekirke samt vejadgang for hallens
vareindlevering. Forventes udført i 2020.
Stien omlægges i et nyt trace ved hallen. Forventes udført i 2020/2021.
Der gennemføres diverse trafiksikkerhedstiltag. Forventes udført i 2021.
Der etableres en ny samlet parkeringsplads til området inklusiv vejafvanding og
belysning. Forventes udført i 2020/2021.
Cykelparkeringsfaciliteter til området, som erstatning til den cykelparkering, som
berøres af projektet. Forventes udført i 2021.
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Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. kan gives på Bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2020 og med 5,5 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2021, hvis der overføres 8,0 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2021 fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
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16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad
hoc m.v. for 2020
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2020-00653

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelser,
tilslutningsbidrag og mindre ad hoc-opgaver/-projekter i forbindelse med kommunale
byggemodninger i 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


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

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budget 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelser og ad hoc-formål m.v.
Arbejderne i 2020 vil bl.a. omfatte udgifter i forbindelse med:


forundersøgelser
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færdiggørelser
tilslutningsbidrag
vedligeholdelse af usolgte grunde, med henblik på salg
vedligeholdelse af beplantning m.v., hvor der ikke er oprettet en grundejerforening
diverse ad hoc-opgaver, som f.eks. håndtering af udfordringer med klimaregn i ældre,
men ikke afsluttede byggemodninger

Borgerinddragelse
Grundejere inddrages i etableringen af grønne områder, og ved oprettelse af
grundejerforeninger. I alle lokalplanlagte områder er borgerne blevet hørt i forbindelse med
lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
Administrativt sikres efterfølgende, at bevillingen og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de
konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber, hvor det er hensigtsmæssigt.
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17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til hal ved
Sølystskolen
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2020-00549

Resume
Der er i udvalgets anlægsoversigt for 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020
og 6 mio. kr. i 2021 til opførelse af en idrætshal ved Sølystskolen. De 0,5 mio. kr. er overført
som ikke frigivet anlægsbevilling fra 2019 til 2020.
Den samlede anlægsbevilling på 10 mio. kr. søges godkendt.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ny hal ved Sølystskolen godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har afsat i alt 10 mio. kr. til opførelse af ny idrætshal ved Sølystskolen. Det
indledende arbejde med et areal-/ejendomsstudie, der opstiller mulighederne for en ny
idrætshal på Sølystskolens område, er igangsat af Ejendomsafdelingen.
Studiet skal beskrive mulige placeringer, hallens størrelse og funktioner i samspil med skolens
nuværende inden- og udendørs idrætsfaciliteter.
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På baggrund af studiet nedsættes et idé- og programudvalg til opførelsen af hallen i regi af
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Forud for arbejdet i idé- og programudvalget søges der om
frigivelse af anlægsbevillingen på 10 mio. kr. til opførelse af hallen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 10 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid
anlæg, kan gives indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 og 6
mio. kr. i 2021.
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18 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til etablering
af dagtilbud i Linå
Sagsbehandler: 12955
SagsID: EMN-2020-00779

Resume
Ansøgning om en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i form af et
elementbyggeri med 40 0-6 årige pladser i Linå.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 9,3 mio. kr. godkendes, når der gives en tillægsbevilling på 9,3
mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 9,3 mio. kr. kan bevilliges, såfremt der gives
en tillægsbevilling til projektet finansieret af kassen. Tillægsbevillingen gives på bevilling
43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb i 2020, når beløbet er overført fra
kassen.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I Silkeborg Kommune opleves en kraftig tilflytning, hvilket forårsager et stigende
befolkningstal og et afledt behov for yderligere pasningsmuligheder. Et af de områder, der i
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særdeleshed oplever en kraftig udbygning og tilflytning, er Sejs-Svejbæk. Udover den kraftige
befolkningstilvækst er det også blevet sværere at rekruttere nye dagplejere, hvilket yderligere
øger behovet for nye dagtilbud.
Under forudsætning af et fald på 10 % blandt dagplejerne forventer Børne- og
Familieafdelingen, at der kommer til at mangle 19 pladser i 2020, stigende til 40 pladser i
2021.
I 2022 vil der muligvis være overskudskapacitet i området, når det nye børnehus står færdigt,
men allerede året derefter forventes det, at der igen er kapacitetsudfordringer, hvis
pasningsmønsteret ændrer sig, og flere ønsker at blive passet i eget skoledistrikt. Pavillonerne
ved Julsøhaven kan højest forlænges til og med 2023. Denne lejekontrakt kan opsiges i 2022,
hvis kapaciteten i Linå udbygges.
Kapacitetsoverskud
i Sejs ved et
pasningsmønster
som i 2019*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-19

-40

43

25

10

-3

-15

-26

-33

*I 2019 var der en nettoudpendling på 40, hvis alle børnene skulle passes i deres eget skoledistrikt, ville
kapacitetsudfordringerne altså blive forværret med op til 40 pladser.

Da det ikke har været muligt at finde en passende grund i Sejs, vurderes det, at placeringen i
Linå vil være fornuftig og særligt appellerende til pendlere, da det ligger relativt tæt på
motorvejstilkørslen.
I samarbejde med Ejendomsafdelingen har der været dialog med borgerforeningen i Linå, da
de på nuværende tidspunkt lejer den ønskede grund. Borgerforeningen er meget positive og
imødekommende i forhold til etableringen af et dagtilbud i Linå, og de er derfor villige til at
blive flyttet til den tilstødende matrikel.
Grundens størrelse giver mulighed for, at dagtilbuddet på sigt kan udvides med op til
yderligere 40 0-6 årige pladser, hvorved der vil blive en samlet kapacitet på 80 0-6 årige
pladser i Linå. Da det er et elementbyggeri, vil man forholdsvist let kunne udvide med først et
modul med plads til 20 børn, og senere yderligere et modul med plads til 20 børn.
Hvis huset udvides, vil der være behov for at etablere et produktionskøkken. I udgangspunktet
vurderes det driftsmæssigt fornuftigt, at maden bliver leveret til huset, indtil huset har en
passende størrelse til en køkkenmedarbejder og et mindre produktionskøkken til 80 børn.
Der er undersøgt to forskellige finansieringsmodeller, én hvor elementbyggeriet lejes og en
anden, hvor elementbyggeriet i stedet købes. Hvis elementbyggeriet købes, vil det koste 9,3
mio. kr. at etablere, hvorimod det vil koste 5,67 mio. kr. at etablere, hvis elementbyggeriet
lejes. Hvis byggeriet lejes vil det medføre en årlig lejeudgift på 0,72 mio. kr., hvilket er
ensbetydende med, at det vil koste det samme at leje bygningen i 5 år, som det koster at
købe den, da 5 års leje vil koste 3,6 mio. kr.
Da Børne- og Familieafdelingen fortsat forventer at have behov for pladserne i 2025, anbefales
det, at elementbyggeriet købes, da omkostningen efter 5 år er den samme. Skulle fremtiden
vise, at der ikke er behov for pladserne i Linå, vil det koste omkring 2,5 mio. kr. at flytte
elementerne til en anden lokation. Hvis bygningsreglementet skulle være blevet ændret i
mellemtiden, og elementbyggeriet derfor ikke længere lever op til de nye krav for permanente
bygninger, kan det risikeres, at elementerne kun vil kunne opstilles midlertidigt et andet sted.
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Organisatorisk vil dagtilbuddet i Linå blive placeret under Kløverhuset i Laven, der er en del af
Daginstitutionen Sejs-Laven. Det vil således blive at betragte som ét hus med fælles ledelse,
men med mulighed for visitering til det ene eller andet sted.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 9,3 mio. kr. kan bevilliges, såfremt der gives
en tillægsbevilling til projektet finansieret af kassen. Tillægsbevillingen gives på bevilling
43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb i 2020, når beløbet er overført fra
kassen.
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19 (Offentlig) Godkendelse af Den sammenhængende
Børne- og Ungepolitik
Sagsbehandler: Dr28153
SagsID: EMN-2019-03865

Resume
Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at der skal ske en revision af Silkeborg Kommunes
sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Det overordnede formål med revisionen er at
fokusere Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik således, at den via vision og få mål
sætter den ønskede retning for strategier og indsatser på 0-18 års området. Den
sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal fungere som en overordnet politik for de
delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet og på denne
måde sikre en sammenhæng mellem eksisterende og nye tiltag.

Indstilling
Børne- og Ungeudvalget indstiller til byrådet,



at Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

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

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge Servicelovens § 19, stk. 2 skal kommunen ”udarbejde en sammenhængende
børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende
arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den
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sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og
offentliggøres.”
I løbet af 2019 har Børne- og Ungeudvalget arbejdet med revision af Den sammenhængende
Børne- og Ungepolitik for 0-18 års området. Afsættet har været et ønske om at opdatere den
nuværende politik, som er udarbejdet i 2007, i forhold til nuværende behov og med en
tydeligere ramme med en vision, få enkle mål og værdier, der giver en ramme for de
fagprofessionelles arbejde i praksis. Intentionen har desuden været at udarbejde en politik,
der i såvel indhold som format kan blive levende i praksis og tale til børn, forældre og
medarbejdere.
Visionen for den nye sammenhængende Børne- og Ungepolitik er: Sammen skaber vi det
gode børne- og ungeliv – alle skal med!
Med visionen udtrykkes ønsket om, at alle børn uanset forudsætninger skal have en plads i
fællesskabet, og at det er en vision, der skal realiseres i samarbejde.
Målene for den nye sammenhængende Børne- og Ungepolitik er:




Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan
Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge
Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse

Proces og format
Børne- og Ungeudvalget har hen over 2019 fortløbende arbejdet med at indkredse og
formulere retning og indhold til en ny sammenhængende politik for børn og unge. Udvalget har
haft et særligt fokus på at adressere udfordringer omkring øget segregering ved en politik, der
tydeliggør forventningen om, at alle børn skal have en plads i fællesskabet med mulighed for
at udvikle sig og at lære så meget, de kan, og at dette er en opgave, som børn og unge,
forældre og fagprofessionelle skal løse i fællesskab.
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik fremlægges som en kort film og en prototype på
plakat, der er henvendt til borgere og fagprofessionelle.
https://www.provector.dk/video/?g=a19805638def4c0a97b5f054c66af3bb&cid=70&pl=0
Plakaten skal være synlig og hænges op i institutioner og dagtilbud, og forventningen er, at
den giver anledning til drøftelser og fælles opmærksomhed på politikkens mål. Den skal også
give mulighed for drøftelse og tolkning af værdisætninger og tilhørende tegninger. Filmen skal
bruges bredt af politikere, ledere og medarbejdere som et afsæt for drøftelser af, hvordan
vision og mål realiseres. Film og plakat gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Derudover udarbejdes en kortfattet folder til ledere og medarbejdere, der indeholder faglig
rammesætning for politikkens vision og mål. Denne skal bruges på fagområderne og lokalt i
institutioner og på skolerne.
Fra politik til virkelighed
Politikken forventes endeligt besluttet i Byrådet 24. februar 2020 og vil herefter blive
præsenteret på kommende dialogmøder mellem Børne- og Ungeudvalget, bestyrelser og
ledelse. Politikken præsenteres ligeledes og vil være rammesættende for kommende indsatser
på fagområderne på 0-18 års området. Der udarbejdes, når politikken er endeligt godkendt, en
kommunikationsstrategi, så det sikres, at politikkens budskaber bredes ud og målrettes både
borgere og fagprofessionelle.
Endelig vil Børne- og Ungeudvalgets fremtidige udvalgsmål tage afsæt i politikken.
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Bilag
1 (BU plakat_udkast_5 - 8275374)
2 (Video Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik - 8292201)
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20 (Fortrolig) Godkendelse af køb
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-06055
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21 (Fortrolig) Godkendelse af køb af ejendom
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-03800
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22 (Fortrolig) Godkendelse af køb af areal
Sagsbehandler: DR11472
SagsID: EJD-2019-02184

Side 65

23 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-00787
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24 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-04001
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25 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget udskyder studieturen til efteråret.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Posteringsfejl i opkrævning på boligstøtteområdet
KL har i brev af 30. januar 2020 oplyst, at Udbetaling Danmark (UDK) har konstateret en
posteringsfejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet, der betyder,
at UDK i en periode ikke har hentet den fulde finansiering fra staten og kommunerne på de
sager, hvor UDK laver afbetaling på krav. Fejlen har eksisteret siden medio 2018, men har
ikke haft indvirkning på udbetalingen til den enkelte borgere. Det er udelukkende tale om et
finansieringsmæssigt forhold overfor stat og kommuner. Fejlen indebærer, at kommunerne
løbende har haft en mindre medfinansiering end retmæssigt, som der nu rettes op på.
På nuværende tidspunkt er ca. 192,4 mio. kr., bogført forkert på landsplan. Heraf skal 73,9
mio. kr. trækkes i kommunerne. Korrektionen medfører med andre ord en yderligere udgift og
finansiering hos kommunerne på 73,9 mio. kr. For Silkeborg Kommunes vedkommende er
beløbet opgjort til 1,286 mio. kr. Beløbet indgår i Regnskab 2019.
Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. januar 2020
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 31. januar 2020.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.

Bilag
1 (2020-01 Forbrug - 8276522)
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2 (Likviditet 2020-01 - 8276517)
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26 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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