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Side 4

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
SagsID: EMN-2018-00610

Beslutning
Borgmesteren redegør for, at der er fejl i overskriften på sag 18 – det er en beslutningssag.
Sag 22 – stillingtagen til evt. salg bliver på et åbent punkt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
...

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om aftale om
minimumsnormeringer og eventuel godkendelse af nye
forældrebetalingstakster i dagtilbud
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2020-01711

Resume
Regeringen har 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer. Silkeborg Kommune forventes at
modtage 13,6 mio. kr. i 2021.
Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for
puljemidlerne, så puljemidlerne fra puljen til minimumsnormeringer kan indgå i
beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner.
Hvis der skal opkræves forældrebetaling af puljemidlerne i 2021, så skal der godkendes nye
takster i dagtilbud. Nye takster skal varsles tre måneder i forvejen, hvilket betyder, at
eventuelt nye takster der behandles i februar, først kan træde i kraft 1. juni.
Der er nedenfor præsenteret tre modeller til beregning af forældrebetalingstakster i 2021.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,




at udvalget tager orienteringen om aftale om minimumsnormeringer til efterretning
at udvalget drøfter modeller for beregning af forældrebetalingstakster og beslutter
hvilken model, der skal anvendes i 2021
at taksterne tilrettes efter den valgte model, inden det fremsendes til Byrådets
godkendelse

Beslutning
Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalget godkendt. Konservative Folkeparti (C) og
Enhedslisten (Ø) stemmer imod.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 01-02-2021
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Udvalget tager orienteringen om aftale om minimumsnormeringer til efterretning.
Udvalget beslutter at anvende model 3 til beregning af forældrebetalingstakster i 2021, og at
taksterne tilrettes her med, inden de fremsendes til Byrådets godkendelse.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstilling fra Børne- og ungeudvalget anbefales.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Børne- og Ungeudvalget behandlede dagsordenspunktet på udvalgsmødet 1. februar 2021.
Børne- og Ungeudvalget godkendte i dette møde, at dagsordenspunktet videresendes til
Byrådets behandling med et nyt takstblad, der er udarbejdet efter den valgte model 3.
Det nye taksskema er tilrettet efter behandlingen i Børne- og Ungeudvalget 1. februar 2021 og
er vedhæftet som bilag.

Beskrivelse af sagen
Regeringen har 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer. Ifølge aftalen vil kommunerne få
tildelt en stigende pulje fra 2021 og frem til 2024, hvor minimumsnormeringen vil være
indfaset. Silkeborg Kommune forventes at modtage 13,6 mio. kr. i 2021.
Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af
udgiften til en plads i dagtilbud. Forældrene betaler i Silkeborg Kommune 25 pct. af udgiften til
en plads i dagtilbud. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres
reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra puljen til minimumsnormeringer kan indgå i
beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner.
Hvis puljemidlerne skal indgå i forældrebetalingen, vil forældrebetalingen stige som følge af
puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.
Puljemidlerne er til øget normering, og der foregår i øjeblikket forhandlinger om, hvor stor en
del af puljemidlerne, der kan anvendes til andre udgifter, som følger med en udvidelse af
antallet af pædagogiske medarbejdere.
Aftaleteksten om minimumsnormeringerne samt fordeling mellem kommunerne er vedhæftet
som bilag.
Hvis der skal opkræves forældrebetaling af puljemidlerne i 2021, så skal der beregnes og
godkendes nye takster i dagtilbud. Nye takster skal varsles tre måneder i forvejen, hvilket
betyder, at eventuelt nye takster der behandles i februar, tidligst kan træde i kraft for
taksterne for juni.
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Der er nedenfor præsenteret tre modeller til beregning af forældrebetalingstakster i 2021.
1) Takstgrundlaget for 2021 øges med hele puljetildelingen på 13,6 mio. kr. Da de nye takster
træder i kraft i juni, vil forældre med børn indskrevet fra juni og i de følgende måneder
betale for en forøgelse i tildelingen i foråret. Desuden forventes det, at
forældrebetalingstaksten i 2022 bliver lavere end i 2. halvdel af 2021, da indtægten for
forældrebetalingen i 2022 vil være spredt ud over hele år 2022. Denne model betyder, at
beløbet til pædagogisk personale/normeringerne i 2021 hæves med 6,58 %.
2) Der beregnes ikke nye takster i 2021, men de i budgettet vedtagne takster fastholdes. Det
betyder, at forøgelsen i tildelingen svarer til puljetildelingen på 13,6 mio. kr. Forældrene vil
ikke opleve en takststigning i 2021, men fra 2021 til 2022. Denne model betyder, at
beløbet til pædagogisk personale/normeringerne hæves med 5,83 %
3) Der beregnes nye takster for 2021, men i modsætning til model 1 indregnes kun den
halvdel af puljetildelingen i som ”anvendes” i 2. halvår af 2021, hvor takstforøgelsen
træder i kraft. Forældrene vil, i modsætning til model 1, ikke opleve en takststigning fra
2021 til 2022. Denne model betyder, at beløbet til pædagogisk personale/normeringerne
hæves med 6,08 %
Nuværende
Model 1
Model 2
Model 3
forældrebetaling*
Vuggestue, 30
2.650
2.843
2.650
2.755
timer, kr.
Børnestue, 30
1.370
1.462
1.370
1.420
timer, kr.
Vuggestue, 40
3.155
3.384
3.155
3.280
timer, kr.
Børnehave, 40
1.690
1.809
1.690
1.755
timer, kr.
Øget normering,
6,58 %
5,83 %
6,08 %
i procent
Øget normering,
14.363.000
12.690.000
13.137.000
i kr.
Ændring i antal
37
32
33
fuldtidsstillinger
*Alle takster er uden kost

Bilag
1 (Endelig aftaletekst om minimumsnormeringer - 8880951)
2 (Takster i dagtilbud 2021 efter BUU 010221 - 8915584)
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3 (Offentlig) Beslutning om sammenlægning af
anlægsbevillinger ved Sølystskolen
Sagsbehandler: Dr19293
SagsID: EMN-2018-04419

Resume
Byrådet har bevilget 10 mio. kr. til en ny hal ved Sølystskolen. 21. april 2020 godkendte
Økonomi- og Erhvervsudvalget Sølyst Områdestudie, der påviste behovet for udvidelse af parealet, som afledt konsekvens af bl.a. halbyggeriet. 7. december 2020 godkendte byrådet, på
bevilling 34, 4,998 mio. kr. til udvidelse af p-arealet.
En sammenlægning af de to anlægsbevillinger vil styrke én samlet byggeopgave i forhold til
projektering, udbud og realisering.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at forhøjelse af projektet Ny hal ved Sølystskolen fra 10,0 mio. kr. til 14,998 mio. kr.
godkendes og fremover benævnes Ny hal ved Sølystskolen samt udvidelse af
parkeringsområde.
o Herunder at nedsættelse af projektet udvidelse af p-areal i forbindelse med
halbyggeri ved Sølystskolen, nedsættes med 4,998 mio. kr. til nul kr., og
hermed udgår som selvstændigt projekt.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 01-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har bevilget 10 mio. kr. til en ny hal ved Sølystskolen. På baggrund af dette har
Ejendomsstaben i samarbejde med de respektive afdelinger, der har aktiviteter i området,
udarbejdet et områdestudie, se bilag 1. Områdestudiet blev godkendt 21. april 2020 i
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Områdestudiet viser bl.a. udfordringer med de trafikale forhold
omkring Sølystskolen. Efterfølgende har byrådet på baggrund af områdestudiet bevilget 4,998
mio. kr. til udvidelse af p-arealet.
Juni 2020 godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget sammensætningen af idé og
programudvalget, hvis hovedformål er at godkende det endelige byggeprogram.
Primo 2021 afholdes indledende møde i idé- og programudvalget.
Forud møderne i idé- og programudvalget har der været drøftelser om anlægsopgaverne ved
Sølystskolen mellem Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
På baggrund af områdestudiet, gevinstrealisering og tekniske drøftelser ses der tydelige
fordele i at sammenlægge de to anlægsbevillinger til et samlet anlægsbudget:



Ved at samle de to bevillinger til én, kan projektet projekteres, udbydes og realiseres
med mere klare grænseflader, og derudover vil økonomistyringen for projektet, kunne
holdes mere enkelt.
Totalentreprenørens fortjeneste placeres på det samlede projekt og bliver dermed
gennemsigtig og sammenlignelig med andre indkomne tilbud. Ved én samlet bevilling
undgås dermed uhensigtsmæssig skævvridning i økonomien, som kan forekomme på to
delprojekter.

Økonomi
Forhøjelse af anlægsbevilling på 4,998 mio. kr. til projektet Hal ved Sølystskolen, kan gives på
bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021, når der
samtidig overføres 4,998 mio. kr. fra projektet udvidelse af p-areal i forbindelse med
halbyggeri ved Sølystskolen, som derved nedlægges som selvstændigt projekt og lægges
sammen med Ny hal ved Sølystskolen.

Bilag
1 (Sølyst områdestudie inkl. bilag - 8458422)
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
anlægstiltag indenfor socialområdet og velfærdsteknologi
(frigivelse)
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2020-04910

Resume
Godkendelse af frigivelse af bevilling vedrørende velfærdsteknologi og anlægstiltag indenfor
socialområdet på bevilling 53 Socialområdet.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling på 1,800 mio. kr. til velfærdsteknologi, godkendes
at anlægsbevilling på 1,800 mio. kr. til anlægstiltag indenfor socialområdet, godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 02-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i budget 2021 afsat henholdsvis 1,8 mio. kr. på anlæg til velfærdsteknologi og 1,8 mio.
kr. til anlægstiltag indenfor socialområdet.
Beløbet afsat til velfærdsteknologi, søges frigivet til følgende formål:


Indkøb af IBG-skærme til institutioner.



Indlægning af Wifi på institutioner.



Indkøb af brandsikre møbler.



Opgradering af Tunstall anlæg til et automatisk brandalarmeringssystem.



Indkøb af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan bidrage til at gøre
borgeren mere selvhjulpen, og derigennem øge livskvaliteten. Derudover vil det aflaste
personalet fysisk.

Beløbet afsat til anlægstiltag, søges frigivet til følgende formål:


Gelænder langs væggen i botilbud med blinde borgere.



Lydisolering og skillevægge på institutioner.



Belægningsarbejde til forbedring af adgangsforholdene for kørestolsbrugere.



Indkøb af medicinskabe og andre særlige møbler til institutioner.



Udskiftning af ældre biler/busser.



Diverse udskiftning af inventar på institutionerne.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen til velfærdsteknologi på 1,8 mio. kr. og
anlægsbevillingen til anlægstiltag indenfor socialområdet på 1,8 mio. kr. kan gives på Bevilling
53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021.
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for
etablering af nyt nøglesystem på Karolinelundcentret
Sagsbehandler: Dr00583
SagsID: EMN-2018-03057

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af et nyt nøglesystem (ID-LOCK) på
Karolinelundcentret.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Byrådet,


at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 03-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Side 13

Beskrivelse af sagen
Som en del af den nationale demenshandlingsplan har Sundheds- og Omsorgsafdelingen søgt
om tilskud på 843.000 kr. fra puljen til forbedring af plejeboliger, så at de bliver mere
demensegnede.
Tilskuddet og kommunens eget bidrag, i alt 1,219 mio. kr., er anvendt til udskiftning af
nøglesystemet i hele Karolinelundcentret.
Nøglesystemet
 sikrer mod uautoriseret adgang til den enkelte bolig
 styrker den enkelte beboers oplevelse af ejerskab og selvbestemmelsesret til boligen
 øger oplevelsen af tryghed

Økonomi
Karolinelundcentret
Udgifter til
nøglesystem
Statstilskud
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Bevilling
1,219 mio. kr.

Regnskab
1,219 mio. kr.

-0,843 mio. kr.

-0,843 mio. kr.

Afvigelse
0
0

6 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af en
helhedsplan for Stations- og banearealet i Silkeborg midtog sydby
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2018-04689

Resume
I forbindelse med Kommuneplan 2020-2032, som blev vedtaget af byrådet 21. december
2020, er der udarbejdet en Silkeborg Midtbyplan. Her udpeges der 7 indsatsområder, som har
særligt fokus i den fremadrettede byudvikling. Stations- og banearealet er ét af
indsatsområderne.
Casa og Heimstaden har indgået en aftale med DSB Ejendomsudvikling om køb af arealet med
matr.nr. 1643m Silkeborg Markjorder. Arealet er en del af det såkaldte Stations- og baneareal.
Casa påtænker et byggeri i varierende skala anvendt til boligformål samt en dagligvarebutik.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at arealet ses i en større sammenhæng, hvor der med
udgangspunkt i stedets kvaliteter og konteksten, muliggøres en helhedsorienteret planlægning
og udvikling af Stations- og banearealet.
Plan- og Vejudvalget skal godkende igangsætning af en helhedsplan for Stations- og
banearealet i Silkeborg midt- og sydby, mens Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet
orienteres herom.
Udarbejdelsen af en helhedsplan forudsætter indkøb af rådgivningsydelser. Derfor indstiller
Teknik- og Miljøchefen, at der bevilliges i alt 400.000 kr.

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


at igangsætning af en helhedsplan for Stations- og banearealet i Silkeborg midt- og
sydby godkendes.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at orienteringen om igangsætning af en helhedsplan for Stations- og banearealet i
Silkeborg midt- og sydby tages til efterretning,



at anlægsbevilling på 400.000 kr. til en helhedsplan for Stations- og banearealet på
bevilling 25 Veje godkendes.

Beslutning

Side 15

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Punkt 1 – godkendt.
Punkt 2 og 3 – anbefales godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefalet, idet bevillingen Cykelsti Gjessøvej nedskrives med 0,4 mio. kr. og at
tilsvarende rådighedsbeløb flyttes til driften.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I forbindelse med Kommuneplan 2020-2032, som blev vedtaget af byrådet 21. december
2020, er der udarbejdet en Silkeborg Midtbyplan. Her udpeges der 7 indsatsområder, som har
særligt fokus i den fremadrettede byudvikling. Stations- og banearealet er ét af
indsatsområderne.
Silkeborg Midtbyplan kan tilgås via kommuneplanens hjemmeside:
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/13466
Casa og Heimstaden har indgået en aftale med DSB Ejendomsudvikling om køb af arealet med
matr.nr. 1643m Silkeborg Markjorder. Arealet er en del af det såkaldte Stations- og baneareal.
Casa påtænker et byggeri i varierende skala anvendt til boligformål samt en dagligvarebutik.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at arealet ses i en større sammenhæng, hvor der med
udgangspunkt i stedets kvaliteter og konteksten, muliggøres en helhedsorienteret planlægning
og udvikling af Stations- og banearealet. Væsentlige forhold i en sådan helhedsplanlægning er
beskrevet nærmere under afsnittet ”Vision og omdannelse”.

Side 16

På kortet nedenfor ses området, som Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der udarbejdes
en helhedsplan for. Arealet er afgrænset med hvidt. Arealet som Casa planlægger at købe, er
afgrænset med rødt. Herudover er en række væsentlige forbindelser og steder markeret med
henblik på at tilvejebringe en forståelse for stedet og konteksten.

Vision og omdannelse
Konteksten:
Stationen er et centralt trafikknudepunkt i Silkeborg. Området omkring stationen er derfor et
strategisk vigtigt ankomstpunkt til byen. I dag opleves området som en bagside til midtbyen,
og jernbanen udgør en barriere, der adskiller midt- og sydbyen.
Stations- og banearealet ligger på grænsen mellem forskellige bykvarterer. Den østlige del af
Stations- og banearealet er en del af den tætte by, som er domineret af etagebyggeri og byfunktioner. Længere mod vest findes der overvejende villabebyggelse med en åben og grøn
karakter. Området kobler sig på de omkringliggende landskabelige kvaliteter med forbindelser
til Remstrup å og Nordskoven mod øst samt de grønne arealer bag Sydbyhallen, Sydbyparken
og Vesterskoven mod sydvest.
Forbindelser:
En vigtig forudsætning for at lykkedes med at binde byen bedre sammen er at fokusere på
forbindelserne, både eksisterende velbeliggende forbindelser og helt nye forbindelser, som
åbner op for nye muligheder at bruge byen på.
Omkring stationen er der i dag to tunneller, som forbinder midt- og sydby for byens lette
trafikanter. Den ene tunnel længst mod øst er koblet direkte på Hostrupsgade og binder midtog sydby sammen. Tunnellerne er imidlertid en smule mørke og kan derfor opleves som
utrygge. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der i en helhedsplan både ses nærmere på
eksisterende tunneller men også en helt ny broforbindelse. Det anbefales, at der arbejdes med
en broforbindelse som et stykke vigtigt arkitektur, der udover at være en funktionel
infrastrukturløsning ligeledes er med til at højne områdets værdi, og som giver noget tilbage til
omgivelserne.
Mobilitet:
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Nord for Stations- og banearealet løber Drewsensvej, som er en hovedindfaldsvej. Det har i
mange år været en politisk ambition, at det skal være let at komme til byen, men ikke
igennem, så den centrale midtby i højere grad fredeliggøres. I den sammenhæng er det bl.a.
besluttet, at der skal skabes bedre parkeringsmuligheder på kanten til midtbyen i form af nye
større anlæg, og der er igangsat et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Skoletorvet gennem
trafikomlægning, hvor f.eks. forholdene for cyklister på Hostrupsgade fremmes.
Området er tiltænkt de lette trafikanter, selvom der arbejdes for et parkeringshus i området.
Et parkeringshus nær stationen skal derfor ses i en større sammenhæng, hvor udbuddet af
bilparkeringspladser ligeledes handler om at understøtte by- og handelslivet med en bedre
parkeringskapacitet.
Der lægges op til, at der i forbindelse med igangsætningen af en helhedsplan samtidigt
udarbejdes en række mobilitetsanalyser med henblik på at få belyst og kvalificeret
planlægningen.
Parkeringshus:
Et parkeringshus nær stationen skal som tidligere nævnt ses i relation til den politiske
målsætning om at fredeliggøre midtbyen, idet parkering samles i nye større anlæg på kanten
til byen. På samme måde som en ny broforbindelse anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at
der arbejdes med et parkeringshus som værende mere end blot en funktionel
infrastrukturløsning. I helhedsplanen arbejdes der derfor for et multifunktionelt byggeri, hvor
arkitekturen er tilpasset omgivelserne. Her tænkes der f.eks. på hensynet til den historiske
stationsbygning.
Supercykelsti:
Der er bevilliget midler til realisering af supercykelstier i 2021, og i en helhedsplan skal
linjeføringen ind over Stations- og banearealet fastlægges i en nærmere dialog med berørte
parter.
Arkitekturpolitikken:
Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik vil blive inddraget aktivt i arbejdet med helhedsplanen
og den efterfølgende lokalplanlægning. Byrådets fokusområder og målsætninger vil være
centrale elementer i dialogen mellem kommune, rådgivere og udviklere. Der vil fra start være
fokus på det eksisterende bygningsmiljø, fællesskaber, bæredygtighed, natur og outdoor.
Kunsten:
Byrådet besluttede i budget 2019, at der skal arbejdes for en omdannelse af den gamle
Remise, som ligger øst for Sydbyhallerne, til et nyt kulturelt udstillingssted og kunstneriske
værksteder for lokale kunstnere og andre interesserede. Tanken er at omdanne Remisen til et
”mini-godsbanen”, som skal være åbent for alle og med sit virke spille ind i en række andre
kommunale indsatser. Derfor har gode adgangsforhold til området syd for banen høj prioritet.
Remisen er i dag ejet af Banedanmark, og kommunen er i dialog om køb. Med afsæt i den
beslutning er der lagt op til, at kunsten med fordel kan spille en væsentlig rolle i arbejdet med
en helhedsplan – både for at fremhæve udstillingsstedets funktion, men også for at
tilvejebringe en særegen identitet til området.
I august 2020 besluttede byrådet desuden at godkende kunststrategien ”TÆNK KUNSTEN
IND”. Der er tale om en strategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune, som bl.a.
skal øge opmærksomheden på indarbejdelse af kunsten som et værdiskabende element i
kommunens planlægning. Kunst i det offentlige rum er ligeledes et arkitektonisk forhold, som
derfor også er beskrevet i Arkitekturpolitikken.
Rådgivningsydelser
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Udarbejdelsen af en helhedsplan vil ske i samarbejde med områdets kerneinteressenter,
herunder Casa og Heimstaden. Casa og Heimstaden bidrager dermed ligeledes til
udarbejdelsen af en helhedsplan. Silkeborg Kommunes økonomiske bidrag ind i dette
samarbejde anslås af blive 400.000 kr. til indkøb af rådgivningsydelser. Derfor indstiller
Teknik- og Miljøchefen, at der bevilliges i alt 400.000 kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan.

Borgerinddragelse
Der forventes borgerinddragelse i foråret 2021 med henblik på at modtage input fra borgere,
som kan være med til at kvalificere planlægningen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021, når der samtidig overføres 0,4 mio. kr. fra
anlægsprojektet Cykelsti Gjessøvej bevilling 25 Veje, som herved nedsættes fra 15,0 mio. kr.
til 14,6 mio. kr..
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7 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 4 til
Kommuneplan 2020-2032 og Tillæg 1 til Lokalplan 12-013
for en ambulancestation på Kejlstrupvej, Silkeborg
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EJD-2020-01283

Resume
Byrådet skal beslutte, om forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2020-2032 og forslag til
Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 for en ambulancestation på Kejlstrupvej 99D i Silkeborg skal
godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget omfatter et eksisterende område og giver mulighed for, at der kan indrettes
en ambulancestation i eksisterende bygning Kejlstrupvej 99D samt etableres en mindre
indkørsel hertil. Der er tale om et lokalplantillæg til gældende lokalplan 12-013.

Kejlstrupvej 99D er angivet med rød cirkel.
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/976

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2020-2032 og Tillæg 1 til Lokalplan 12-013
godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af en ansøgning fra Region Midt og grundejer College 360 besluttede Plan- og
Vejudvalget 10. august 2020 at igangsatte Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 og Tillæg 4 til
Kommuneplan 2020-2032 for Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg med henblik på at muliggøre
indretning af ambulancestation i eksisterende bygning Kejlstrupvej 99D.
Laban Arkitekter og Geopartner har udarbejdet projekt og bidraget til lokalplantillægget.
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Lokalplanens areal er på ca. 0,9 ha og er omfattet af delområde II i eksisterende lokalplan 12013.
Ejendommen Kejlstrupvej 99D har tidligere været en del af College 360. I dag er der
sprogskole i en del af bygningen.
Umiddelbart øst for bygningen ligger brandstationen, og umiddelbart nord og vest for
bygningen ligger et nyt tæt-lav boligbyggeri ”Birkeskrænten” med cirka 56 boliger, som netop
er opført og under indflytning. Mod syd ligger et større skovområde. Længere mod nord ligger
en række almene boliger ”Kejlstrupvej 101-233 og et parcelhusområde på Højmarkstoften.
Kejlstrupvej 99D ligger for enden af en privat fællesvej, som deles med brandstationen,
Birkeskrænten og de almene boliger.
Baggrund
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Region Midt om at indrette en ambulancestation i
bygningen Kejlstrupvej 99D med en god tilgængelighed og nærhed til det overordnede vejnet
samt sikre synergieffekt med brandstationen. Garagen til ambulancerne vil indrettes inde i den
eksisterende bygning.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
Formål
Lokalplanens formål er
 at give mulighed for etablering af et område til erhverv og offentlige formål
 at give mulighed for placering af ambulancestation med base for udrykningskøretøjer
og personel.
Indhold
Tillæg 1 til lokalplan 12-013 muliggør anvendelse af bygningen til en ambulancestation med
tilhørende funktioner og faciliteter. Da Region Midt muligvis alene skal bruge en mindre del af
bygningen, giver lokalplantillægget også mulighed for etablering af mindre ikke generende
erhverv i bygningen. Endvidere indeholder lokalplantillægget muligheden for at etablere en
mindre indkørsel til en ny port til ambulancerne.
Øvrige planmæssige forhold vil fremadrettet stadig være indeholdt i eksisterende lokalplan 12013.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
etablering af ambulancestation. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag
til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2020-2032.
Indkaldelse af idéer og forslag
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen
i en forhøring. Der er modtaget 3 høringssvar fra:




Midtjysk Brand og Redning
Arbejdernes Byggeforening og afdeling 25 (Kejlstrupvej 101-233)
Birkeskrænten A/S

Midtjysk Brand og Redning ser positivt på et ambulancested og synergien herved, men
udtrykker sammen med Arbejdernes Byggeforening en bekymring for den samlede
trafikafvikling, særligt ved udkørslen til Kejlstrupvej. Begge parter opfordrer til nærmere
undersøgelser og løsninger heraf.
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Birkeskrænten A/S, som netop nu opfører 52 rækkehuse på Birkeskrænten, udtrykker
bekymring for, at et ambulancested vil have en negativ påvirkning af lyd- og støjbilledet samt
give lysgener ved Birkeskrænten. Birkeskrænten A/S påpeger, at forudsætningerne for
boligbyggeriet på Birkeskrænten herved ændres. I høringssvaret henstilles til, at der findes
alternative placeringer for ambulancestedet.
Plan- og Vejudvalget behandlede 2. november 2020 indkomne høringssvar fra forhøringen og
besluttede, at forslag til plangrundlag og tilhørende miljøvurdering færdiggøres med henblik på
politisk behandling.
Teknik- og Miljøafdelingen har i forbindelse med Plan- og Vejudvalgets behandling 2.
november 2020 kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan ses på
lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Miljøvurdering
Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen
er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 7. oktober 2020, hvor det er besluttet, at
planforslagene skal miljøvurderes i forhold til trafikafvikling og støj.
Der er udarbejdet miljøvurdering af planforslagene, som vil blive behandlet af Klima- og
Miljøudvalget på mødet 3. februar 2021. Miljøvurderingen skal vurdere på realiseringen af
planforslagenes påvirkning af omgivelserne. Miljøvurdering og dens bilag kan ses på
lokalplansiden under ”Miljøvurdering”.
Trafikafvikling/trafiksikkerhed
Ved realisering af planforslagene vil der komme en øget trafik, som primært vil kunne opleves
på sidevejen til Kejlstrupvej, men kun have en meget lille betydning på selve Kejlstrupvej. Dog
vil udrykningskørslen øges markant på sidevejen og ved T-krydset til Kejlstrupvej. Region
Midtjylland oplyser, at udrykningskørslen vil ske med 40 km/t på sidevejen, men da
udrykningskørsel ofte skal afvikles hurtigt, kan der opstå trafikale og sikkerhedsmæssige
udfordringer ved sidevejen og omkring T-krydset til Kejlstrupvej – særligt da sidevejen
benyttes af andre anvendelser som boliger og sprogskole og der er cyklister, gående og meget
trafik på Kejlstrupvej.
Miljøvurderingen belyser en række afværgeforanstaltninger, som alle vil kunne bidrage til at
afhjælpe ovenstående – blandt andet i form af bedre skiltning, rumleriller på cykelsti og bedre
oversigtsforhold. Det skal dog bemærkes, at der ikke i lokalplanen er hjemmel til at kræve
sådanne afbødende tiltag, og at flere af dem ligger på jord, som er ejet af enten kommune
eller en privat grundejer.
Hvis planforslagene vedtages politisk, vil Teknik- og Miljøafdelingen sætte krav i forbindelse
med de senere vejmæssige tilladelser om flere af de afbødende foranstaltninger på offentlig
vej, herunder elektronisk skiltning på Kejlstrupvej, rumleriller på cykelsti og tilpasning af
eksisterende helleanlæg på Kejlstrupvej. Ligeledes vil Teknik- og Miljøafdelingen tage dialog
med de forskellige parter om at forbedre oversigtsforholdene.
Støj
Der vurderes overordnet set at være en væsentlig negativ påvirkning af de omkringliggende
boliger i forhold til støj ved realisering af en ambulancestation. Det skyldes udrykningskørsel
med sirene. Selvom sirenen i høj grad først vil tændes ved T-krydset/Kejlstrupvej, vil der være
en markant støjpåvirkning af de nærliggende boliger og langt over vejledende støjgrænser (50
db for maks. støj) – med cirka 80 db ved nærmeste bolig. Denne støjpåvirkning vil være
forholdsvis kortvarig og forventes i gennemsnit 8 gange pr. døgn, men kan til gengæld ske på
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alle tider af døgnet. Ligeledes vurderes det, at det i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt at
tænde sirenen tidligere på sidevejen, hvilket vil medføre en længere påvirkning i disse tilfælde.
Det vurderes ikke muligt at lave egentlige afbødende tiltag, og det er ikke muligt for
kommunen at regulere eller sætte krav til brug af sirene.
Region Midt oplyser, at de ved langt de fleste udrykninger vil tænde sirenen ved T-krydset og
kun i tilfælde med megen eller uopmærksom færdsel på sidevejen vil tænde sirenen tidligere.
Bæredygtighed
Det vurderes positivt i relation til bæredygtighed, at eksisterende bebyggelse og byzone
benyttes frem for jomfruelig jord, samt at placeringen kan give synergieffekter med
brandstationen og have bedre udrykningstider.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til Tillæg
nr. 4 og Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig
høring i 8 uger.
Miljøvurderingen vil udsendes i offentlig høring sammen med planforslagene.

Økonomi
Der vurderes ikke umiddelbart at være afledte udgifter for Silkeborg Kommune i forhold til
planforslagene. Eventuelle afbødende foranstaltninger på offentlig vej forventes pålagt
ansøger.
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8 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Lokalplan 14-022
for et område til offentlige formål i Funder
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2021-00171

Resume
Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 14-022 kan godkendes med henblik på offentlig
høring i 4 uger. Silkeborg Kommune er bygherre, og Mogens Rosenkrantz Bruun er ejer af
arealet.
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af ny daginstitution i den nordlige del af
Funder. Lokalplanen udlægger, foruden arealer til daginstitutionen, et større areal til rekreative
offentlige formål samt areal til vejanlæg i forbindelse med Funder Allé.

Kort over området. Lokalplanafgrænsningen er vist med sort prik-signatur

Side 25

Planforslaget kan ses ved at klikke på dette link:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/983/61242

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til lokalplan 14-022 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. oktober 2020 at igangsætte lokalplan 14-022.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,2 ha og ligger i den nordlige del af Funder, vest for den
kommende Funder Allé og lokalplan 14-022, der blev vedtaget 25. maj 2020. Lokalplan 14-022
giver mulighed for at forlænge Funder Allé mod nord. Funder Allé skal fungere som adgangsvej
til nærværende lokalplanområde.
Baggrunden for igangsættelse af lokalplanen er, at der er brug for en ny daginstitution i
Funder på grund af kapacitetsudfordringer i den nuværende daginstitution.
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Lokalplanen formål er:






At tilvejebringe planlægningen for en ny daginstitution i Funder
At der i lokalplanområdet skal være vide muligheder for bebyggelsens udformning.
At nye veje og stier tilsluttes eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde.
At udlægge areal til sti, vejrabat og allétræer langs Funder Allé
At udlægge areal til offentlige rekreative formål

Lokalplanområdet ligger i landzone og vil blive overført til byzone ved lokalplanens endelige
vedtagelse.
Lokalplanområdet udlægger et område på ca. 17.000 m2 med mulighed for etablering af
bebyggelse til daginstitution, legeplads, parkeringsområde mv.
Daginstitutionen forventes etableret med et etageareal på ca 1.300 m2 med mulighed for
senere udvidelse med op til ca. 500 m2. Lokalplanen muliggør bebyggelse på op til 2.000 m2.
Syd for daginstitutionen udlægges et område på ca. 11.000 m2 til rekreativt offentligt område,
hvor det vil være muligt at etablere rekreative stier, regnvandsbassiner og beplantninger.
Området skal udgøre en del af en større grøn gennemgående kile langs den nordlige del af
Funder, jf. helhedsplanen for Funder. Herudover udlægges et område til vejareal i forbindelse
med Funder Allé med mulighed for etablering af gang- og cykelsti, rabatter og allétræer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032.
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Vejledende illustrationsplan af lokalplanområdet
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 14-022 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen.
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Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 14-022 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.

Økonomi
Der skal afsættes midler til etablering af det udlagte offentlige rekreative areal med rekreative
stier og beplantninger efter lokalplanens bestemmelser. Herudover skal der afsættes midler til
etablering af allétræer langs Funder Allé. Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling er orienteret.
Det offentlige rekreative grønne areal skal driftes og vedligeholdes. Der skal findes midler til
dette i ”Budget 22”.
Silkeborg Kommune vil blive overtagelsespligtig på arealet, når lokalplanen vedtages.
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9 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Lokalplan 16-005 og
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 for et boligområde
nord for Søndre Grauballevej i Grauballe
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2020-04315

Resume
Byrådet skal træffe beslutning om, at forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 og
lokalplan 16-005 sendes i offentlig høring i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for en afrunding af Grauballe by mod syd med en
rækkehusbebyggelse for 109 boliger og et fælleshus nord for forlængelsen af Søndre
Grauballevej. Derudover er der et regnvandsbassin syd for Søndre Grauballevej, som skal
håndtere al overskydende regn. Lokalplanen sikrer tillige del af supercykelsti fra Gødvad.

Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/816/29342
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 16-005 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Byrådet godkendte, at Jarl Gorridsen ikke deltager i sagens behandling pga. inhabilitet.
Enhedslisten stillede følgende 3 ændringsforslag:
Forslag 1
Under bestemmelse 3.2 tilføjes: "Af de maks. 109 boliger skal 20-25 af boligerne være almene
boliger.”
For forslaget stemte: Enhedslisten (Ø).
Imod stemte: Øvrige partier stemmer imod.
Forslaget faldt.
Forslag 2
Under bestemmelse 9.2. ændres ordet "kan" til "skal", således at der står "Arealerne må ikke
bebygges, men der skal opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner, skure og lignende, som
understøtter arealernes anvendelse til leg og ophold.
For forslaget stemte: Enhedslisten (Ø), Radikale Venstre (B), Dansk Folkeparti (O), Lars
Hansen (løsgænger), Linda Lyngsøe (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti (F).
Imod stemte: Venstre (V), Konservative Folkeparti (C) og Socialdemokratiet (A).
Forslaget faldt.
Forslag 3
Under bestemmelse 11.1 tilføjes et sidste punkt, som lyder: ""Ibrugtagen af bebyggelsen kan
ikke tages i brug, før det ved tilsyn fra Silkeborg Kommune er konstateret, at ovenstående
punkter er opfyldt.”
For forslaget stemte: Enhedslisten (Ø), Radikale Venstre (B) og Lars Hansen (løsgænger).
Imod stemte: De øvrige partier.
Forslaget faldt.
Den oprindelige indstilling blev godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C). Jarl Gorridsen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Udvalget besluttede, at Martin Jakobsen ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C) deltog ikke i sagen pga. inhabilitet.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver Årstiderne Arkitekter indgav 20. december 2019, på vegne af bygherre Birch
Ejendomme, ansøgning om udarbejdelse af lokalplanlægning for en tæt-lav boligbebyggelse
med ca. 120 boliger i maks. 1 etage på ejendommen øst for Jernaldervej og nord for en
forlængelse af Søndre Grauballevej i Grauballe. Derefter blev bebyggelsesplanen reduceret til
109 tæt-lave og etageboliger i 1-2 etager i forbindelse med forhåndsdialogen. Samtidig blev et
regnvandsbassin syd for Søndre Grauballevej og en supercykelstiforbindelse under Søndre
Grauballevej inddraget i lokalplanområdet.
Plan- og Vejudvalget godkendte 7. september 2020 at igangsætte Tillæg nr. 2 og lokalplan 16005 på baggrund af denne bebyggelsesplan med følgende præcisering:
1. Vigtigt med begrønning af fælles- og friarealer med solitær/opstammede træer i 2,5-3,5
meters højde.
2. Den fremsendte bebyggelsesplan fastholdes, hvor de fem boliger ved fælles huset
trækkes tilbage fra vejarealet.
3. Murstene fastholdes i rødlige/mørke nuancer.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6 ha og ligger som markarealer i den sydlige del af
Grauballe.
Baggrunden for lokalplanen er en privat bygherres ønske om, at opføre et område med
attraktive boliger med tilhørende fælles friarealer. Derudover er det et kommunalt ønske, at
udvikle Grauballe med flere boliger til understøttelse af visionen om på sigt at lade Gødvad og
Grauballe vokse sammen med en ny bydel, Eriksborg.
Lokalplanområdet ligger i landzone og bliver i forbindelse med lokalplanen overført til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et harmonisk og varieret boligområde med tæt-lav
bebyggelse,
 at området indrettes med fri- og opholdsarealer, der er egnede til ophold og aktivitet,
 at boligerne placeres i klynger, som fremstår med forskellige farver og/eller
materialeudtryk,
 at udlægge areal til etablering af en forlængelse af Søndre Grauballevej, der sikrer
vejbetjening af området,
 at udlægge areal til etablering af en supercykelsti i området,
 at sikre areal til etablering af et regnvandsbassin,
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at håndteringen af overfladevandet sikrer bebyggelsen mod oversvømmelse.

Disponeringen af området fremgår af nedenstående illustration:

Forslag til disponering af arealet fremgår af lokalplanens illustrationsplan-kortbilag 4.
I forhold til bebyggelsesplanen ved den politiske igangsætning, er de 2 etagers boliger udtaget
og der er udarbejdet en beplantningsplan.
Bebyggelsesplanen i lokalplanforslaget indeholder nu 109 tæt-lave boliger i 1 etage som
samles i 4 klynger omkring interne gårdrum og torve samt det centralt placerede fælleshus for
lokalplanområdets beboere. Boligstokkene er søgt forskudt horisontalt eller vertikalt i forhold
til hinanden.
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I stedet for imødekommelse af Plan- og Vejudvalgets ønske om en begrønning af fælles- og
friarealer med solitær/opstammede træer i 2,5-3,5 meters højde, er der indarbejdet en
beplantningsplan i lokalplanen som kortbilag 5a og 5b. Beplantningsplanen skaber en grøn
helhed for bebyggelsen og sikrer en varieret beplantning af boligområdet. Beplantningsplanen
understøtter samtidigt variationen i de forskellige boligklynger, hvor hver klynge får sin egen
identitet. Dette gøres bl.a. gennem valg af forskellige beplantninger og forskellige
murstensfarver i hver klynge.
Derudover er støjskærmen mod Søndre Grauballevej blevet beplantet af forskellige
klatreplanter og søgt brudt op ved hjælp af træbeplantning.

Bebyggelsesprocenten må maks. være 30 for det samlede område og der tillades grunde ned
til 150 m2.
Området får vejadgang fra en forlængelse af Søndre Grauballevej. Langs Jernaldervej
etableres en supercykelsti fra det fremtidige Eriksborg med en tunnelløsning under Søndre
Grauballevej.
Syd for Søndre Grauballevej etableres et regnvandsbassin som medtages i lokalplanområdet.
Mod Søndre Grauballevej etableres den 2 m høje beplantede støjskærm.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
afgrænsningen af kommuneplanramme 16-B-10 samt dannelsen af en ny rekreativ
kommuneplanramme 16-R-02. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et
forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032.
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Kortet viser lokalplangrænsen (rød), udvidelsen af kommuneplanramme 16-B-10 (gul) samt
det nye rekreative areal 16-R-02 (grøn) som også vil indeholde regnvandsbassin og
supercykelstien.
Miljøvurdering
Forslag til Tillæg nr. 2 og lokalplan 16-005 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 3. februar 2021.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen, da der etableres et fælleshus
centralt i området til beboernes udfoldelse af fællesskab. Bebyggelsen opdeles tillige i 4 klare
grupper (enklaver) med nære gårdrum og torve.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Lokalplanforslagets beplantningsplan er drøftet med Danmarks Naturfredningsforening
Silkeborg. Naturfredningsforeningen har udtrykt tilfredshed med indholdet i
beplantningsplanen, da der bl.a. er lagt vægt på biodiversitet og vilde blomster langs Søndre
Grauballevej.
Forslag til Tillæg nr. 2 og lokalplan 16-005 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger.

Økonomi
Antallet af boliger for lokalplanområdet er i det godkendte boligprogram fra foråret 2020
fastlagt til 40 boliger, hvilket er 69 færre boliger i forhold til de 109 boliger som lokalplanen
muliggør. I det reviderede boligprogram, som blev præsenteret for byrådet i november 2020,
blev boligantallet for området øget til 114 boliger fordelt på 7 parcelhuse, 50 etageboliger og

Side 35

57 tæt-lave boliger. I forhold til boligprogrammet fra november 2020, sker der derfor en
mindre nedjustering af antallet af boliger på 5 boliger indenfor lokalplanområdet.
I forhold til den offentlige service i området, så indgår Grauballe sammen med Gødvad i
betragtningerne omkring offentlig service i Eriksborg-området. Primo 2021 forventes en
nærmere afklaring af de samlede fremtidige behov i hele området og dermed indvirkningen på
de respektive bydele hver især.
Bygherre anlægger forlængelsen af Søndre Grauballevej og den del af supercykelstien, som
ligger indenfor lokalplanområdet inklusiv stitunnellen. Efterfølgende vil Silkeborg Kommune
overtage forlængelsen af Søndre Grauballevej som en fordelingsvej, hvilket vil medføre nogle
afledte driftsudgifter.

Side 36

10 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af Lokalplan
10-036 for Søfronten i Silkeborg
Sagsbehandler: DR17208
SagsID: EMN-2020-00811

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering af
Lokalplan 10-036 for Søfronten i Silkeborg.
Der er udarbejdet en miljøscreening, der giver anledning til, at der skal udarbejdes
miljøvurdering, idet udfordringer i projektet ikke på nuværende planlægningsstadie er
håndteret i planlægningen.
Screeningen viser, at følgende emner bør undersøges nærmere i miljøvurderingen:
Landskabelig påvirkning, påvirkning af sø- og åbeskyttelseslinje, bilag 4-arter, trafikstøj, luftog lugtforurening (flytning af Søvej tættere på boliger/bymæssig bebyggelse), støj fra panlæg, trafikstøj, afstand til virksomheder fra boliger, omkringliggende kommuneplanrammer
og lokalplanområder, grundvandspåvirkning (Evt. grundvandssænkning i forbindelse med
anlægsarbejder).

Figur 1: Foreløbig afgrænsning af Lokalplan 10-036.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
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at der skal udarbejdes miljøvurdering af planen
at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 03-02-2021

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Anbefales til efterretning.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har i samarbejde med tegnestuen EFFEKT udarbejdet en udviklingsplan
for Søfronten, som er vedtaget af byrådet december 2019. Udviklingsplanen er udarbejdet
med afsæt i den arkitektkonkurrence om en masterplan for Søfronten og Havnen, som blev
afholdt i 2018.
Søfronten fremstår i dag som en trafikbarriere mellem den centrale midtby og Silkeborg
Langsø, og området er præget af store parkeringsarealer. I udviklingsplanen er beskrevet,
hvordan Søfronten i fremtiden skal danne ramme om et rekreativt byrum, der emmer af liv, og
hvor der er gode muligheder for leg, bevægelse, kultur og fællesskaber.
Omdannelsen af Søfronten skal understøtte ønsket om at sikre en levende bymidte, også
udenfor butikkernes åbningstider.
Lokalplan 10-036 for Søfronten i Silkeborg tager afsæt i udviklingsplanen for Søfronten.
Udviklingsplanen indeholder 6 bærende principper for en udvikling af Søfronten:
1. Frilæg arealer til rekreative formål
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2.
3.
4.
5.
6.

Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum Jorn vest for rådhuset
Sportshubben som østligt bylivsanker
Boliger for mere byliv
Parkering samles på få lokationer

Figur 2: Udviklingsplanen for Søfronten beskriver omdannelse af Søfronten til rekreativt byrum.

Rammelokalplanen afgrænses mod vest af parkeringspladsen nord for Jyske Bank og mod øst
af Christian 8.s Vej. Mod sydvest afgrænses rammelokalplanen af Søvej. Centralt i området
afgrænses lokalplanområdet mod syd af Lille Søgade og ejendommen Torvet 5-11 med facade
mod Torvet. Ejendommene Østergade 1-9 er ligeledes en del af lokalplanområdet. Mod øst
medtager planen parkeringspladsen øst for Rådhuset samt arealer langs Christian 8.s Vej. Mod
nord danner Silkeborg Langsø den naturlige afgrænsning af området.
Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet kvalificeres i takt med afklaring med bl.a.
fremtidig vejadgang til Hotel Dania, udviklingsperspektiver for TDCs bygning mv.
Lokalplanens formål
Lokalplanen har følgende formål:





Sikre det planlægningsmæssige grundlag til en forlægning af Søvej til en placering
mellem Søvej 1 og Søvej 3
Fastsætte de overordnede rammer for kommende byggevolumener på Søfronten
Redegøre for en parkeringsstrategi for området.
Danne grundlag for dialog med Miljøstyrelsen omkring ophævelse af
Søbeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet.
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Figur 3: Forslag til hvordan området kan disponeres
Kommuneplan
Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 10-O-03 og 10-O-04, som
udlægger området til offentlige formål, samt ramme 10-C-14, 10-C-15, 10-C-16, 10-C-17 (og
evt. 10-C-01), som udlægger området til centerformål.
I forbindelse med det videre arbejde med lokalplanen, vil der blive vurderet, om der skal
udarbejdes nyt kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen, eller om lokalplanen kan
indeholdes indenfor gældende kommuneplanrammer. Eventuel igangsætning af
kommuneplantillæg vil blive forelagt byrådet.
Lokalplan
Lokalplanen er omfattet af følgende lokalplaner:
 Lokalplan 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet og Søvej
 Lokalplan 10-013 Centerområde mellem Østergade og Godthåbsvej
 Del af Lokalplan 10-024 Centerområde på Søtorvet
 Del af lokalplan111.18 karréen Vestergade, Hostrupsgade, Søgade, Rådhusgade
 Del af lokalplan 111.23 Bolig- og erhvervsområde ved Søvej, Christian 8.s Vej,
Østergade og Godthåbsvej
Lokalplanerne vil blive aflyst indenfor arealer omfattet af Lokalplan 10-036, i forbindelse med
den endelige vedtagelse af planen.
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Miljøvurdering
Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan.
Samlet vurdering af screening
Det fremgår af screeningen, at planen skal miljøvurderes på følgende forhold:












Landskabelig påvirkning
Påvirkning af Sø- og åbeskyttelseslinje
Bilag 4-arter
Trafikstøj
Jordforurening
Luft- og lugtforurening (flytning af Søvej tættere på boliger/bymæssig bebyggelse)
Støj fra p-anlæg
Trafikstøj
Afstand til virksomheder fra boliger
Omkringliggende kommuneplanrammer og lokalplanområder
Grundvandspåvirkning (Evt. grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder)

Emner til miljøvurdering har været sendt til scooping hos berørte myndigheder i perioden 21.
oktober – 9. november 2020. Der er ikke kommet bemærkninger fra berørte myndigheder i
forbindelse med scoopingen.

Borgerinddragelse
Der er mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger.

Bilag
1 (Screeningsskema LP 10-036 Søfronten i Silkeborg - 8869405)
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11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø
i Gjern
Sagsbehandler: Dr16371
SagsID: EMN-2021-00220

Resume
I anlægsbudget 2021 er der afsat 0,7 mio. kr. til torvemiljø i Gjern.
Gjern almennyttige Udviklingsselskab (GAU) ønsker at bruge den tildelte bevilling på 0,7 mio.
kr. til at anlægge et torvemiljø med opholdsarealer, bænke, vandpost, træer og beplantning på
vejarealet ved bageren.
Afledt drift forventes af være 25.000 kr./år.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til torvemiljø i Gjern godkendes
at den afledte drift indarbejdes i driftsbudgettet fra 2022.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at udvalget godkender projektet i Gjern.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Punkt 1 og 2 – Indstillingen anbefales.
Punkt 3 – Godkendt.
Ej til stede
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetaftale 2021 at reducere budgettet til asfalt med 5,0 mio. kr. og
omdisponere beløbet til anlægsaktiviteter for bl.a. at forskønne torvemiljøer i Kragelund, Ans
og Gjern, og afslutte Krabbes Grønne Ring i Kjellerup.
Der er bevilliget 0,7 mio. kr. til forskønnelsen af torvemiljøet i Gjern. Projektet udføres
primært på offentligt vejareal. Men derudover inddrager GAU også private naboarealer, hvor
de selv står for den fremtidige drift og vedligehold.
Helhedsplan
Kommuneplan 2020-2032 indeholder en helhedsplan for Gjern, hvor området omkring
midtbyen indgår som indsatsområde ”Byomdannelse – Et levende byrum”. Indsatsområdet
tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for Naturby Gjern, som GAU har fået udarbejdet.
Ambitionen fra Udviklingsplanen er et byrum, hvor naturen og de eksisterende funktioner kan
fungere sammen og at naturen bliver integreret i byrummet. Byrummet udformes i krydset
mellem Østergade, Stationsvej og Ejnar Nielsens Vej.
Tidligere byforskønnelsesprojekt
I 2018 søgte og fik lokalrådet penge fra Byforskønnelsespuljen, som de i samarbejde med GAU
brugte til at opstille skulpturelle bænke og informationsskilte forskellige steder i Gjern. Skiltene
informerer om og sætter fokus på GAUs projekter og udviklingsplaner i Gjern.
Indhold i byforskønnelsesprojektet
CFBO har for GAU udarbejdet skitser til en helhedsplan, der viser hvordan den
omkringliggende natur kan trækkes ind i byen, så der udvikles et unikt naturbyrum langs og
omkring Østergade med mulighed for aktiviteter for hele byen samt cyklister og vandrere på
Gjernbanestien.
Skitserne indeholder projekter for både private og offentlige arealer. Der laves torvemiljøer i
krydset ved Stationsvej og hotellet. Derudover arbejder de med andre nedslagspunkter, hvor
det grønne byrum forstærkes, så naturen kommer mere ind i midtbyen.
Elementerne som indgår i torvemiljøerne er ændring af belægning, plantekasser, træer,
effektbelysning, vandpost og bænke til afgrænsning mellem private og offentlige arealer. Der
skal være mulighed for udeservering og ophold i grønne zoner.
Hele projektet kan ikke finansieres af bevillingen. CFBO har lavet en strategi, som tager højde
for en etapevis realisering af det samlede projektet, hvis der ikke kan skaffes midler til det
hele i første omgang. GAU sørger selv for at søge fondsmidler, lave sponsoraftaler m.v. til den
resterende del af projektet. Bevillingen på 0,7 mio. kr. anvendes på de kommunale arealer.
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Realiseringen af selve torvemiljøet i krydset kræver en ensretning af Stationsvej, hvilket
kræver en myndighedsgodkendelse.

Figur 7 Området i Gjern til byforskønnelse

Figur 8 Foreløbig skitseprojekt for byforskønnelse
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Figur 9 Eksempel på et muligt element til afgrænsning mellem fortovsarealet og
serveringsarealet ved hotellet
Nyt asfalt på Østergade
Kørebanen i byforskønnelsesområdet er en meget ujævn flisebelægning med både sporkøring,
sætninger og slidte fliser. Det har vist sig, at der under kørebanen ligger 0,6-1,6 meter fyld af
meget svingende styrke. Det er derfor nødvendig med en helt ny vejopbygning, som afsluttes
med asfalt, så belægningen kan holde til den fremtidig trafik gennem byen.
Den nye asfalt bliver koordineret med GAU’s projekt, men kan udføres uafhængigt af
byforskønnelsesprojektet, som ønsket af lokalrådet.

Borgerinddragelse
GAU har i flere år arbejdet med at realisere udviklingsstrategien om Naturby Gjern. De har
afstemt projektet med de berørte lodsejere. For nuværende er de i gang med en dialog med
beboerne på Stationsvej om en ensretning af vejen.
Gjern Lokalråd har meddelt Teknik- og Miljøafdelingen, at de ønsker kørebanen på Østergade
renoveret, og at det ikke kan afvente realisering af GAU projektet

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje
med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021.
Afledt drift af torvemiljøet forventes at være 25.000 kr./år. Veje, bevilling 25. Da torvemiljøet
laves på offentligt vejareal vil de øgede driftsudgifter høre under Teknik- og Miljøafdelingen.
GAU har foreslået, at de indgår i et samarbejde om drift og vedligehold på det kommunalt
ejede areal. Der er ikke lavet aftale om dette på nuværende tidspunkt.
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12 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø
i Kragelund
Sagsbehandler: Dr24159
SagsID: EMN-2021-00220

Resume
I anlægsbudget 2021 er der afsat i 0,5 mio. kr. til torvemiljø i Kragelund.
Kragelund Lokalråd ønsker at bruge den tildelte bevilling på 0,5 mio. kr. til at anlægge et
torvemiljø med en skulpturel bænk, stier, træer og beplantning.
Afledt drift forventes at være ca. 25.000 kr./år.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til torvemiljø i Kragelund godkendes
at afledt drift på kr. 25.000 pr. år godkendes til indarbejdelse i driftsbudgettet fra 2022
på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at udvalget godkender projektet i Kragelund.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 01-02-2021

Punkt 1 og 2 - Indstillingen anbefales.
Punkt 3 – Godkendt.
Ej til stede
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetaftale 2021 at reducere budgettet til asfalt med 5,0 mio. kr.
og omdisponere beløbet til anlægsaktiviteter for bl.a. at forskønne torvemiljøet i
Kragelund.
Der er bevilliget 0,5 mio. kr. til torveprojekt i Kragelund.
Det er en forudsætning, at projekterne primært er på offentligt vejareal. Det kan komme
på tale at inddrage naboarealer, hvis:
 Det er et offentligt naboareal til vejarealet
 Det udgør en mindre del af det ansøgte beløb
 Den ansvarlige kommunale afdeling accepterer den efterfølgende drift af arealet
Torveprojektets indhold
Lokalområdet i Kragelund og Frederiksdal har arbejdet med projektet i flere år. De har vundet
prisen som årets lokalområde i 2019, hvor de vandt 40.000 kr. Disse penge har de brugt på at
få tegnet et skitseforslag af deres torveprojekt af en landskabsarkitekt.
Landskabsarkitekten har tegnet skitseforslaget, som også indeholder flere nedslagspunkter i
bymidten end lige torveprojektet. Selve torveprojektet indeholder primært en stor skulpturel
bænk, Hærvejsmøblet, der er et multifunktionelt byrumsmøbel med forskellige aktiviteter for
hele byen såvel som vandrere på deres vej via Hærvejen.
Derudover etableres karaktertræer, sti, bakkeøer med beplantning og effektbelysning. Arealet
er cirka 375 m2.
Det projekt lokalrådet har fået skitseret, forventes at kunne udføres for det bevilgede beløb.
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På naboarealet er en privat udstykker i gang med at bygge rækkehuse.

Figur 2 Skitseforslag af ByMunch

Figur 1 Områdegrænse

Figur 3 Inspirationsfotos til bænk fra skitseforslaget af ByMunch

Borgerinddragelse
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Lokalrådet i Kragelund har været meget engagerede i at få deres projekt i gang. De vandt
40.000 kr. som årets lokalområde og brugte pengene til at få tegnet skitseprojektet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje
med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021.
Afledt drift af torvemiljøet er ca. 25.000 kr./år. Driften påhviler Kultur og Fritid, bevilling 34.
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13 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
nedrivning af kommunale ejendomme i 2021
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2020-05070

Resume
Ansøgning om anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2021.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at nedrivning af nævnte bygninger godkendes.
at en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2021
godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejendomsstaben søger om frigivelse af midler til nedrivning af nedslidte bygninger i 2021. I alt
foreslår Ejendomsstaben, at der nedrives 1.340 m2. Derudover er indregnet en pulje på 1,5
mio. kr. til diverse mindre nedrivninger som udhuse, træskure, gamle pavilloner og lignende.
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Adresse

m2 Nuværende benyttelse

Sortenborgvej 4, 8600 Silkeborg

344 Landbrugsejendom

Plantagevej 11, 8600 Silkeborg

616 Tidl. Medborgerhuset Ny Kjærsgårds

Granmosevej 6, 8620 Kjellerup

237 Beboelsesejendom

Harsnablundvej 8b, 8600 Silkeborg

143 Pavillon

Mindre nedrivninger – pulje til
uforudsete små nedrivninger
I alt

1.340 m2

(diverse udhuse, værksteder, mindre
pavilloner)

Yderligere beskrivelse af bygningerne fremgår af bilaget.

Økonomi
Udgifterne til nedrivning forventes i 2021 af udgøre 3,3 mio. kr.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale ejendomme, køb med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2021.

Bilag
1 (Bilag - nedrivninger 2021 - 8905934)
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14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
energibesparende projekter i 2021
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2020-05070

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 8 mio. kr. til energibesparende projekter i 2021.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 8 mio. kr. til energibesparende projekter i 2021 godkendes

Beslutning
Byrådet godkendte, at Jarl Gorridsen (V) ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C). Jarl Gorridsen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2021 vil Ejendomsstaben, som i foregående år, investere i energioptimering af Silkeborg
Kommunes ejendomme.
Energioptimering af de kommunale ejendomme er et centralt element i Ejendomsstabens
understøttelse af Silkeborg Kommunes klimamålsætning.
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Der vil fortsat være fokus på sam-investeringer med øvrige projekter i Ejendomsstaben, så de
bedste resultater opnås for de tilgængelige midler. Det kan for eksempel være ved
renoveringer, vedligehold, aktivitetsændringer, indeklima-projekter eller blot den daglige drift.
Især investeringer i energioptimering af tekniske anlæg såsom ventilation og belysning
planlægges i 2021. Dette i sammenhæng med investeringer i forbedringer af indeklimaet.
Moderne belysningsanlæg, som giver lys af høj kvalitet med en moderne styring og et lavt
energiforbrug, er en væsentlig del af et godt indeklima.
Eksempelvis planlægges det at udskifte dele af belysningsanlægget på flere skoler. Dette bl.a.
på Balleskolen, Grauballe Skole samt Resenbro Skole. Det vil forbedre lysforholdene i lokalerne
samt sænke energiforbruget markant.
Samtidig investeres der i at energioptimere de bygningsdele, der løbende vedligeholdes. F.eks.
ved udskiftning af vinduer og efterisolering.
Anlægsinvesteringen tilbagebetales fortsat via de opnåede energibesparelser.

Økonomi
Der er afsat 8 mio. kr. til energiinvesteringer i budget 2021.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 8 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2021.
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15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima
og Ventilation i 2021
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2020-05070

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til indeklima- og ventilationsprojekter i 2021.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til indeklima- og ventilationsprojekter i 2021
godkendes.

Beslutning
Byrådet godkendte, at Jarl Gorridsen (V) ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C). Jarl Gorridsen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2021 vil Ejendomsstaben, som i foregående år, arbejde med at forbedre indeklimaet i
Silkeborg Kommunes ejendomme. Prioritering og udvælgelse af projekter sker i samarbejde
med skoleafdelingen bl.a. på baggrund af indeklima-kortlægning af folkeskoler, der blev udført
i 2020.
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Der vil i 2021 fortsat være fokus på solafskærmning for at undgå overophedning af
undervisnings- og opholdslokaler samt etablering af ventilation for at sikre en tilfredsstillende
luftkvalitet. Investeringerne sker på børne- og skoleområdet.
Der planlægges i 2021 udført indeklimaforbedringer på de dele af Balleskolen, hvor der ikke er
udført tiltag. Samtidig planlægges en kortlægning af indeklimaet i børneinstitutioner, på
samme vis som udført i skolerne.

Økonomi
Der er afsat 3,5 mio. kr. til Indeklima og Ventilation i budget 2021.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2021.
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16 (Offentlig) Godkendelse af mageskifte på arealer i
Hvinningdal og godkendelse af ansøgning til Tilsynet
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2018-04489

Resume
Godkendelse af mageskifte af arealerne matr.nr. 5k og del af matr.nr. 13e, Hvinningdal By,
Balle mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S samt godkendelse af, at der
fremsendes en ansøgning til Tilsynet om tilladelse til mageskifte.
Silkeborg Vand A/S ønsker matr.nr. 5k, idet denne omkranser indvindingsboringerne til
Hvinningdal Vandværk, og derfor er af stor interesse for grundvandsbeskyttelsen i boringernes
umiddelbare nærhed.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at mageskiftet godkendes,
at fremsendelse af anmodning til Tilsynet om godkendelse af mageskifte godkendes.

Beslutning
Byrådet godkendte, at Jarl Gorridsen (V) ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Martin Jakobsen (C). Jarl Gorridsen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Sagen omhandler et mageskifte af arealer med matr.nr. 5k og del af matr.nr. 13e, Hvinningdal
By, Balle mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S.

*Silkeborg Kommune ejer arealet markeret med grønt (matr. 5k) og Silkeborg Vand A/S ejer arealet markeret med
rød (matr. 13a).

Silkeborg Kommunes areal (matr.nr. 5k) udgør 137.363 m2.
Silkeborg Forsynings areal (matr.nr. 13a) udgør ca. 134.707 m2.
Ingen af arealerne er udlagt i kommuneplanrammer.
Silkeborg Vand A/S oplyser om mageskiftet:
Silkeborg Vand A/S ønsker at erhverve Silkeborg Kommunes areal. Arealet omkranser
indvindingsboringerne til Hvinningdal Vandværk, og det er derfor af stor interesse for
grundvandsbeskyttelsen i nærheden af boringerne.
Grundvandstilstrømningen til Hvinningdal Vandværk sker fra vest og nordvest for værket, og
derfor er matr.nr. 5k i Silkeborg Vands interesseområde, og Silkeborg Vand A/S vil gerne
mageskifte med Silkeborg Kommune for selv at sikre grundvandsbeskyttelsen under matr.nr.
5k.
Der arbejdes på yderligere fordeling af indvindingen af grundvand under arealet, bl.a. fra et
dybereliggende vandmagasin, hvorfor der i de kommende år muligvis vil blive behov for at
etablere flere og dybere boringer end de eksisterende. Dette vil blive nemmere, hvis Silkeborg
Vand A/S selv ejer arealet. Endvidere er Silkeborg Vand A/S i gang med at udfærdige aftale
om beskyttelse af grundvandet med nabo til arealet.
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser om mageskiftet:
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at mageskiftet giver god mening for Silkeborg Kommune,
da det vil give sammenhængende grønne rekreative arealer hele vejen mellem banestien og
boligvejene på Eidervej, Hvinningdalvej og Odinsvej. Herved kan Silkeborg Kommune bl.a.
bedre pleje arealerne, så borgerne oplever et ensartet udtryk. Silkeborg Kommune har også
nemmere ved at planlægge for eventuelle nye faciliteter og tiltag.
Matr.nr. 5k ligger på en måde, så det ikke er oplagt, at borgere bevæger sig rundt i området.
Det vil det derimod være på matr.nr. 13a, og dermed er det fornuftigt, at det er kommunen,
der er ejer og er med til at udvikle den rekreative udnyttelse.
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Ved mageskiftet er der behov for varig afledte driftsudgifter på bevilling 81 Natur og Miljø på
25.000 kr., da der på arealet er græsslåning og stier der skal vedligeholdes.
Arealerne vurderes at have samme værdi.
Arealerne mageskiftes uden der erlægges købesum for overskydende arealer.
Ejendomsstaben anbefaler, at der ansøges om fritagelse for offentligt udbud ved Tilsynet, og
at der i ansøgningen anføres,
 at det er kommunens hensigt at arbejde videre med mageskiftet til markedspriser. På
den baggrund er det kommunens opfattelse,
 at der ikke vil kunne opnås højere priser eller bedre tilbud ved et offentligt udbud.
Overtagelsesdatoen foreslås fastsat til den 1. i måneden efter Tilsynet har godkendt.
Køber og sælger afholder i fællesskab samtlige udgifter til berigtigelse, herunder udgifter til
landinspektør mv. i anledning af den matrikulære sag.

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med handlen og heraf afledte udgifter skønnes at fordele sig således:
Købesum
Handelsomkostninger (herunder rådgiverhonorar og ½ tinglysningsafgift)
I alt

0 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.

Økonomistaben oplyser, at 0,1 mio. kr. i handelsomkostninger kan afholdes på bevilling 12
Kommunale ejendomme, drift i 2021.
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17 (Offentlig) Beslutning om anlægstilskud til
Frederiksdal-Kragelund Fitness
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2018-01155

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 3. november 2020 status på ansøgningen om
anlægstilskud fra Frederiksdal-Kragelund Fitness og besluttede, at sagen skulle undersøges
nærmere. Ansøgningen er oprindeligt fremsendt i 2018, hvor byrådet besluttede at afgørelse i
sagen skulle afvente afgørelse fra Tilsynet i lignende sager.
I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning er der udarbejdet en juridisk
vurdering af lovligheden af et anlægstilskud til foreningen.
Kommunen har samtidigt modtaget orientering om, at Tilsynet nu har udtalt sig i en lignende
sag.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på drøftelse og evt.
beslutning om anlægstilskud i byrådet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,



at beslutte om der skal bevilliges anlægstilskud på 400.000 kr. til FrederiksdalKragelund Fitness,
at et evt. tilskud gives under følgende betingelser:
o at der gives tilsagn om anlægstilskud på 400.000 kr. til etablering af
fitnesslokale i Kragelundhallen,
o at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. august 2021,
o at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og
at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
o at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen
er godkendt af Silkeborg Kommune,
o at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Frederiksdal-Kragelund Fitness
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Byrådet godkendte, at Steen Vindum (V) og Gitte Willumsen (C) ikke deltog i sagens
behandling pga. inhabilitet.
Peter Nyegaard Jensen (V) foreslog, at sagen sendes tilbage til behandling i Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
For forslaget stemte: Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Lars Hansen
(løsgænger)
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Imod stemte: Radikale Venstre (B), Enhedslisten (Ø), Lars Faarup (A), Rune Kristensen (A) og
Linda Lyngsøe (løsgænger).
Forslaget belv godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C). Steen Vindum (V) og Gitte Willumsen (C) deltog ikke i sagens behandling
pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 09-02-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Steen Vindum (V) ikke deltog i sagens
behandling pga. inhabilitet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der ydes anlægstilskud til Frederiksdal-Kragelund
Fitness på de opstillede betingelser.
Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en fornyet drøftelse af retningslinjer for lokalinitierede
projekter.
Ej til stede
Steen Vindum (V) deltog ikke pga. inhabilitet.

Sagen
Beskrivelse af sagen
FK Fitness søgte i 2018 om anlægstilskud på 400.000 kr. til etablering af lokaler til
foreningsfitness i Kragelundhallen. Projektet har et samlet budget på 800.000 kr. og i
forbindelse med ansøgningen i 2018 oplyste foreningen, at egenfinansieringen var fundet ved
lån og forudbetalt kontingent.
Silkeborg Byråd behandlede sagen 24. september 2018 og besluttede, at afgørelse i sagen
skulle afvente afgørelse fra Tilsynet i lignende sager. Økonomi- og Erhvervsudvalget er
orienteret om sagens forløb flere gange herefter.
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 3. november 2020 status på ansøgningen om
anlægstilskud fra Frederiksdal-Kragelund Fitness og besluttede, at sagen skulle undersøges
nærmere.
Der er i forlængelse heraf udarbejdet en juridisk vurdering af lovligheden af et evt.
anlægstilskud. Samtidigt er kommunen blevet orienteret om, at Tilsynet nu har udtalt sig om
en lignende sag fra en anden kommune.
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Processen
Processen siden modtagelse af ansøgningen fra FK Fitness i juni 2018 kan i hovedtræk
beskrives sådan:
 Juni- september 2018: Administrativ behandling; herunder udarbejdelse af juridisk
vurdering af lovligheden af evt. tilskud.
 I september 2018 beslutter byrådet, at endelig afgørelse i sagen om ansøgning om
tilskud til FK Fitness skal afvente afgørelser fra Tilsynet i lignende sager.
 Kommunen kontakter i maj 2019 Tilsynet, der bekræfter, at de er i gang med at
behandle to sager om tilskud til fitness. Tilsynet kan ikke oplyse, hvornår sagen
forventes afgjort, men tilbyder at kontakte kommunen, når der er truffet afgørelse i
sagen.
 I juli 2019 modtager kommunen en ansøgning fra Funder GF om tilskud til etablering af
fitnesscenter.
 Jurateamet vurderer i september 2019, at ansøgninger fra FK Fitness og Funder GF er
sammenlignelige.
 Jurateamet har 6. februar 2020 endnu engang kontaktet Tilsynet. Tilsynet oplyser, at
sagerne fortsat er undervejs. Tilsynet kan ikke oplyse, hvornår sagerne er
færdigbehandlede, men giver et forsigtigt bud på ”nærmere et halvt år end et helt år,
da sagerne allerede har været lang tid undervejs”.
 Oktober 2020: Jurateamet kontakter igen Tilsynet. Tilsynet oplyser, at sagerne fortsat
er undervejs. Da sagerne indeholder principielle overvejelser, skal de drøftes af flere
medarbejdere. Tilsynet kan derfor ikke sige noget om, hvornår sagerne er
færdigbehandlede og tør heller ikke give et estimat på, hvornår de er
færdigbehandlede.
 Januar 2021: Silkeborg Kommune orienteres om Tilsynets udtalelse i en lignende sag
fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen kontakter Tilsynet med henblik på afklaring
af sammenhængen mellem Tilsynets udtalelse og Konkurrencestyrelsens vejledning.
Der redegøres herunder for den juridiske vurdering af lovligheden af et eventuelt anlægstilskud
på baggrund af de indhentede oplysninger fra foreningen samt betydningen af udtalelsen fra
Tilsynet.
Juridisk vurdering
Jurateamet vurderede i forbindelse med sagsbehandlingen i 2018 lovligheden af evt. støtte til
projektet. I sagen fra november 2020 konkluderede Jurateamet følgende:
”Ønsker Økonomi- og Erhvervsudvalget/byrådet ikke at afvente Tilsynets udtalelse, anbefaler
Jurateamet, at det – foruden den almindelige vedtægtsgennemgang mv - undersøges
nærmere, om der kan være tale om konkurrenceforvridende støtte. I forbindelse med denne
undersøgelse skal der som minimum afklares følgende:
 Omfanget af støtten – hvor meget støtte modtager foreningen efter
folkeoplysningsloven per medlem samt eventuel yderligere støtte set i forhold til
antallet af medlemmer?
 Er der geografisk overlap – hvor langt er der til de nærmeste kommercielle
fitnesscentre?
 Hvem er den typiske bruger af foreningens tilbud?”
I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 3. november 2020 er derfor
udarbejdet en juridiske vurdering med udgangspunkt i de tre ovenstående punkter. Der er i
den sammenhæng blandt andet indhentet oplysninger fra foreningen.
Juridiske vurdering af mulig støtte til FK Fitness
Den juridiske vurdering er på den baggrund følgende:
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Foreningen FK Fitness har 18. januar 2018 ansøgt om anlægsstøtte på 400.000 kr. til indkøb
af fitnessmaskiner.
Advokatfirmaet Horten har i november 2016 udarbejdet et juridisk notat til Fåborg-Midtfyn
Kommune, som omhandler mulighederne for kommunal støtte til idrætshaller og fitness.
Horten konkluderer i notatet, at der i kommende sager må forventes en vis generel skærpelse
af rammerne for at udføre opgaver eller give støtte til andre, der udfører opgaver i
konkurrence med kommercielle aktører. Horten henviser i sit notat til en analyse og
efterfølgende vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra maj 2016 om offentlige
aktiviteter på kommercielle markeder.
På baggrund af presseomtale er Silkeborg Kommune blevet opmærksom på, at der i 2017 blev
indgivet en klage til Ankestyrelsen om lovligheden af kommunal støtte efter de uskrevne
kommunalfuldmagtsregler til et idrætscenter med fitnessfaciliteter. Klagen er endnu ikke
afgjort, og Ankestyrelsen kan - ifølge telefoniske oplysninger – ikke sige noget nærmere om,
hvornår sagen forventes afgjort.
Idet der kan være risiko for at kommunal støtte til foreningsfitness kan virke
konkurrenceforvridende i forhold til lokale private aktører, og idet Ankestyrelsen endnu ikke
har afgjort den verserende sag, har Jurateamet undersøgt, om kommunal støtte til køb af
fitnessmaskiner kan være konkurrenceforvridende støtte.
Jurateamet har til brug for vurderingen brugt de kriterier, som fremgår af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens notat og efterfølgende vejledning. Kriterierne er følgende:




Omfanget af støtten – hvor meget støtte modtager foreningen efter
folkeoplysningsloven per medlem samt eventuel yderligere støtte set i forhold til
antallet af medlemmer.
Er der geografisk overlap – hvor langt er der til de nærmeste kommercielle
fitnesscentre?
Hvem er den typiske bruger af foreningens tilbud

Omfang af støtte i forhold til antal medlemmer
FK Fitness har – ifølge oplysninger fra foreningen selv – ca. 270 medlemmer pr. november
2020.
Ifølge oplysninger fra Kultur & Borgerserviceafdelingen får FK Fitness stillet to kommunale
lokaler til rådighed i Kragelund Hallen på i alt 270 m2. FK Fitness betaler en årlig leje for
lokalerne på pt. 15.300 kr. Baggrunden for opkrævningen er et politisk ønske om at
økonomisk sidestille de foreninger, som får stillet kommunale lokaler til rådighed, med de
foreninger som selv lejer et lokale og modtager lokaletilskud af 65 % af udgifterne til lokalet.
Jurateamet forstår det således, at lejen svarer til 35% af markedslejen, således at foreningen
– rent teoretisk – modtager støtte svarende til ca. 28.414 kr.
Foruden ”lokaletilskud” modtager foreningen ikke støtte fra Silkeborg Kommune.
Lokaletilskuddet svarer til et årligt tilskud på ca. 105 kr. pr. medlem.
Foreningens ansøgning omhandler anlægsstøtte på 400.000 kr. til brug for indkøb af
fitnessudstyr. Dette svarer til, at foreningen ved udbetalingen modtager støtte svarende til ca.
1.480 kr. pr medlem.
Sammenlagt vil foreningen således modtage ca. 1.585 kr. pr. medlem, det år støtten
udbetales. Herefter vil foreningen modtage et årligt tilskud på 105 kr. pr. medlem.
Geografi i forhold til øvrige tilbud
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På baggrund af en søgning på internettet kan Jurateamet konstatere, at det er muligt at dyrke
fitness en lang række steder i Silkeborg Kommune. I privat regi ses der umiddelbart at være
ca. 9-10 fitnesscentre i Silkeborg – ca. 10,5 km. fra Kragelund, hvor FK Fitness ligger - og i
Kjellerup – ca. 12 km fra Kragelund - findes ligeledes en privat aktør. Hertil kommer flere
private fitnessmuligheder i Engesvang, som er beliggende ca. 6,5 km fra Kragelund.
Den typiske bruger
Ifølge oplysninger fra FK Fitness, har foreningen 273 medlemmer, som fordeler sig
aldersmæssigt således:
13-18 år:
9
19-24 år:
21
25-39 år:
67
40-59 år:
93
60-69 år:
49
70 + år:
34
Ca. 10 % af medlemmerne har tidligere gået til fitness andetsteds. Det oplyses endvidere, at
medlemmerne sætter stor pris på det lokale ”mødested”, hvor både den fysiske og mentale/
sociale del har en kæmpe betydning.
FK Fitness har oplyst, at langt hovedparten af medlemmerne bor i Kragelund-Frederiksdal
området. Ca. 12 medlemmer har adresse i Funder-Sinding-Silkeborg og 8 medlemmer har
adresse udenfor Silkeborg Kommune - primært i Ikast/Brande Kommune.
Jurateamets samlede vurdering
Det er Jurateamets vurdering, at der er en vis risiko for påvirkning af konkurrencen.
Det fremgår af en undersøgelse lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at mange
brugere af kommercielle fitnesscentre ville foretrække at træne i en forening, hvis de skulle –
eller kunne - skifte fitnesscenter. Det gælder især, hvor afstand til bopæl, pris og åbningstider
er mere eller mindre identiske. Det må således konkluderes på baggrund af undersøgelsen, at
foreningsfitness – hvis forholdene er identiske - er i direkte konkurrence med private udbydere
af fitness.
Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at afstanden fra bopælen til fitnesscenter er et
væsentligt parameter, fordi nærhed til bopælen er en af de vigtigste parametre i
fitnessbrugeres valg af fitnesscenter.
Jurateamet har ved vurderingen lagt vægt på, at en stor del af medlemmerne af FK Fitness –
mere end 75 % - er mellem 25 og 60 år. Uanset, at afstanden mellem bopæl og kommercielle
fitnesscentre i det konkrete tilfælde er relativ stor - hvilket taler imod konkurrenceforvridning må det forventes, at hovedparten af medlemmerne er erhvervsaktive og har et kørselsbehov i
forbindelse med deres erhverv – Kragelunds størrelse taget i betragtning. Det må derfor
lægges til grund, at en stor del af medlemmerne, kan være potentielle kunder i et privat
fitnesscenter, i forbindelse med deres transport til og fra arbejde.
Jurateamet har endelig lagt vægt på, at der formentlig er et overlap mellem brugerne af FK
Fitness og de private fitnesscentre, idet begge tilbud retter sig mod samme brugergrupper og
udbyder samme træningsfaciliteter.
Udtalelse fra Tilsynet i lignende sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune
Efter Jurateamet har lavet sin vurdering af hvorvidt en eventuel kommunal støtte til køb af
fitnessmaskiner kan være konkurrenceforvridende støtte, har Ankestyrelsen afgjort den
verserende sag fra Fåborg-Midtfyn Kommune. Det fremgår af udtalelsen – som vedlægges som
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bilag – at tilskud til fitness, herunder anlægstilskud, er lovligt efter de uskrevne
kommunalfuldmagtsregler under forudsætning af, at kommunen fører det fornødne tilsyn.
Jurateamet bemærker i den forbindelse, at Ankestyrelsen ikke ses at have inddraget
Konkurrencestyrelsens tidligere udtalelser i deres vurdering af sagen.
Samlet set vil det således være i overensstemmelse med de uskrevne
kommunalfuldmagtsreger at yde støtten. Efter tilsynspraksis vil støtten med andre ord være
lovlig. Der kan dog fortsat være en vis risiko for, at Konkurrencestyrelsen finder, at støtten
ikke er i overensstemmelse med reglerne.
Juratemaet har med henblik på afklaring af dette været i kontakt med Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen præciserer i den forbindelse, at kommunerne fortsat skal følge
Konkurrencestyrelsens vejledninger, når der gives støtte til fitness. Udtalelsen ændrer ikke på
praksis, hvorfor kommunerne kan støtte fitness efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler,
men kommunerne skal dog samtidig følge vejledningen fra Konkurrencestyrelsen.
Med andre ord skal kommunen - inden der træffes beslutning om støtte til fitness – lave en
nærmere undersøgelse af markedsforholdene og den mulige konkurrencemæssige påvirkning
af støtten.
Vurderingen af den mulige konkurrencemæssige påvirkning af støtte til FK Fitness fremgår
ovenfor i denne sag med den konklusion, at der er en vis risiko for påvirkning af konkurrencen.
Det bemærkes, at en tilsvarende vurdering ikke er foretaget i forhold til Funder GF Fitness og
at det vil være nødvendigt forud for evt. beslutning om tilskud hertil, ligesom det vil være
nødvendigt i forhold til eventuelt kommende ansøgninger.
Administrative bemærkninger i øvrigt til projektet
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at det som udgangspunkt er positivt, at der er
etableret fitnesslokaler i Kragelund Hallen. Det vil øge aktiviteten og sundheden generelt i
lokalområdet.
Ud fra det aktuelle kendskab til idrætsforeningers økonomi vurderer Kultur og Borgerservice,
at fitness-lokaler genererer et løbende overskud til foreningerne. I forbindelse med
etableringen af Kragelund Hallen ønskede de lokale brugere, at der blev etableret et dæk til 1.
sal, som kunne bruges til opvarmning, fitness mm. Aftalen var, at halprojektet finansierede
etableringen af dækket, hvorimod man lokalt havde ansvar for at indrette lokalerne. Kultur- og
Borgerserviceafdelingen bemærker, at FK Fitness får stillet et kommunalt lokale til rådighed
mod betaling af et beskedent gebyr, hvorfor foreningen har fornuftige muligheder for at
generere løbende indtægter i regi af fitness-lokalet. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har
kendskab til flere andre foreninger som har etableret og driver et fitness-lokale med samme
vilkår som Funder Kragelund, uden at de har modtaget anlægstilskud.
Analyse og Udvikling bemærker, at foreningen søger om et anlægstilskud på 400.000 kr. fra
puljen. Det svarer til 50 % af projektets samlede budget.
Det kan oplyses, at det samlede budget for puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter er 4,234 mio. kr. i 2021. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til
denne ansøgning vil det restkorrigerede budget i 2021 være ca. 3,9 mio. kr.
Sagen blev i 2018 behandlet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. På det tidspunkt var
indstillingen, at afgørelse i sagen afventede afgørelse i lignende sager i Tilsynet. Den sag der
nu fremsendes, er ikke behandlet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
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Økonomi
[Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,4 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021, når
der overføres 0,33 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift fra puljen til lokalt
initierede projekter. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de
kommunale momsrefusionsregler.]

Bilag
1 (Brev fra Ankestyrelsen - 8893919)
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18 (Offentlig) Orientering om arbejdet med løsning på
passage for fisk ved Tangeværket
Sagsbehandler: dr29399
SagsID: EMN-2020-04974

Resume
Orientering ved borgmester Steen Vindum om de foreløbige resultater af arbejdet i den
nedsatte arbejdsgruppe om Tange Sø, samt anbefalinger til valg af løsning på problemet med
at skabe passage for fisk ved Tangeværket.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,



at orienteringen tages til efterretning.
at borgmesterens anbefaling om at tilslutte sig oplæg fra Viborg Kommune til valg af
løsning godkendes.

Beslutning
Borgmesteren oplyste ved godkendelse af dagsordenen, at overskriften i sagen er forkert. Det
er en orientering- og beslutningssag.
Orienteringen taget til efterretning.
Indstillingen godkendt. Johan Brødsgaard (B) stemmer imod.
Jarl Gorridsen (V), Claus Løwe Klostergård (F), Bente Refslund (F) og Enhedslisten (Ø) undlod
at stemme.

Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenspunktet er på byrådets møde på foranledning af borgmesteren.
Problemstilling
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I den nugældende vandområdeplan for perioden 2015-2021 er Tangeværket registeret som en
spærring i dele af Gudenåsystemet, som forhindrer målopfyldelse. I forbindelse med statens
planlægning for vandområderne i den kommende vandområdeplan 2021 – 2027 skal dette
håndteres.
Den overordnede problemstilling er at finde en løsning på en faunapassage ved Tangeværket
og Tange Sø, hvor vandrende fisk (særligt laks, havørred, ål, lampret) kan passere i begge
retninger. Opstemningen ved Tangeværket forhindrer dette. Passage er ikke blot et spørgsmål
om, at muligheden foreligger, men også at tilstrækkelig mange fisk i praksis kan passere ved
den valgte løsning. Det er kendt, at fisk har behov for en betydelig ledestrøm for at finde vej.
Vandrende fisk kan også have svært ved at finde igennem Tange Sø på deres vandring frem
og tilbage mellem fjord og vandløb. Mange bliver ædt eller går til på anden vis. Særligt
dødeligheden af udtrækkende smolt (ungfisk af laks og havørred) mod fjorden er et problem.
Miljøministeriet har udarbejdet et notat, som beskriver vandrammedirektivets og
habitatdirektivets betydning for valg af løsningsmodel for Tange Sø. Notatet er vedlagt.
Miljøstyrelsen har udarbejdet et notat med oversigt over talrige forslag til løsningsmodeller for
faunapassage ved Tange Sø og Tangeværket, som kan inddeles i følgende 4 hovedtyper:





Lange omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om
Tangeværket og uden om Tange Sø.
Mellemlange omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om
Tangeværket og uden om en del af Tange Sø.
Korte omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om
Tangeværket, men ikke uden om Tange Sø.
Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb og dermed tømning af Tange Sø.

I notatet er angivet forventede effekter på fisk og skønnede omkostninger ved gennemførelse
af de enkelte forslag. Notatet er vedlagt.
Arbejdsgruppe om Tange Sø
Miljøministeriet har besluttet at stille ressourcer til rådighed for arbejdet med at finde en
løsning på problemet med passage ved den spærring, som Tangeværket udgør. I den
anledning er nedsat en arbejdsgruppe for Tange Sø med repræsentanter for berørte
kommuner, Gudenaacentralen og interesseorganisationer med Miljøstyrelsen som observatør.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
arbejdsgruppens arbejde. For Silkeborg Kommune deltager borgmesteren og teknik- og
miljøchefen.
Arbejdsgruppen har til opgave at identificere forskellige udarbejdede løsningsforslag og
kortlægge et antal af disse i forhold til opfyldelse af vandrammedirektivet og habitatdirektivet,
og også forholde sig til økonomi, rekreative og landskabelige interesser samt kulturarv. I
arbejdsgruppen skal tilstræbes, at der kan ske en fælles, prioriteret indstilling af
løsningsforslag til miljøministeren. Der vil være mulighed for mindretalsindstillinger.
Arbejdsgruppen har indtil videre holdt fem møder med start 7. december 2020, hvor den
stillede opgave er blevet forklaret og drøftet, og der er sket en yderligere belysning og
indkredsning af løsningsforslag, som kan opfylde EU’s vandrammedirektiv og habitatdirektiv.
Ifølge referatet af arbejdsgruppens seneste møde 10. februar tog borgmesteren til
efterretning, at et ønske fra Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune om mulighed for
politisk behandling i marts-april før afslutning af arbejdet ikke kunne imødekommes på grund
af tidspresset. Referatet er vedlagt.

Side 67

Der tegner sig et billede af, at direktiverne bedst kan forventes opfyldt ved valg af løsninger,
hvor Gudenåen anlægges med et langt omløb omkring Tange Sø, for at fisk kan passere i
begge retninger uden om søen. På den måde kan Tange Sø fortsat bevares. Fordelingen af
Gudenåens vand mellem sø og å er fortsat til diskussion, da der er en række forskellige
hensyn, der skal tages hensyn til, herunder direktiv-opfyldelse.
På mødet 10. februar blev også økonomi, rekreative/landskabelige og kulturhistoriske hensyn
drøftet, og på hvilke måder et omløb i praksis kan anlægges.
Oplæg og anbefaling til det videre arbejde med en løsning
På baggrund af mødet har Viborg Kommune 11. februar 2021 fremsendt et oplæg til DNformandskabet om det videre arbejde med en løsning:






”Der etableres et langt omløb (i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udpegede
modeller)
Tange Sø bevares i sin nuværende form og omfang (som ønsket af Foreningen til
bevarelse af Tange Sø)
Der tages udgangspunkt i en vandfordeling med 70 % til et langt omløb og 30 % til
Tange Sø
Der bliver mulighed for en variabel vandfordeling over året, der sikrer, at EUdirektivernes krav kan tilgodeses hele året.
Der så vidt muligt undgås en gravet kanal, men evt. ses på muligheden for en
spunsløsning.”

Viborg Kommune foreslår også et vandfordelingsudvalg nedsat med repræsentanter for de
lokale interessenter, som kan optimere en fleksibel drift af vandfordelingen indenfor
overordnede rammer.
Borgmesteren anbefaler byrådet at tilslutte sig oplægget fra Viborg Kommune, idet opfattelsen
er, at oplægget om muligt rummer de nødvendige kompromiser mellem hensynet til lovgivning
og andre interesser, uden at lægge sig fast på en konkret model.
Borgmesteren anbefaler desuden, at der ved valg af løsning lægges vægt på, at
vandrammedirektivet overholdes.
Det var oprindeligt planen, at arbejdsgruppens arbejde skulle være afsluttet senest januar
2021, men indtil videre er der planlagt endnu et møde 24. februar. Her lægger DNformandskabet op til, at der før mødet udsendes et udkast til indstilling med
tilbagemeldingsmulighed, suppleret med mulighed for at vedlægge mindretalsudtalelser.

Bilag
1 (Miljøministeriet-Notat VRD HD Betydning for valg af løsningsmodel for Tange Sø - 8822048)
2 (MST Notat - Gennemgang af passageløsninger ved Tange Sø og Tangeværket, version 2 8884857)
3 (Referat af 5. møde 10-02-21 i Tange Sø arbejdsgruppen - 8936118)
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19 (Offentlig) Behandling af anmodning fra
byrådsgrupperne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Enhedslisten om Silkeborg
Kommunes tilgang til udfordringer ved Tange
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2021-01243

Resume
Byrådsgrupperne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten
har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om udfordringer ved Tangeværket.

Indstilling
Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning
Byrådet behandlede indstillingen i sagsfremstillingen:
For indstillingen: Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Socialdemokratiet (A),
Enhedslisten (Ø), Lars Hansen (løsgænger) og Linda Lyngsøe (løsgænger).
Imod: Morten Høgh (V), Susanne Jacobsen (V), Flemming Heiberg og Dansk Folkeparti (O).
De øvrige undlod at stemme.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådsgrupperne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten
ønsker at byrådet behandler følgende:
”Indstilling:
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten indstiller til
byrådet:

Side 69



at Silkeborg Kommunes tilgang til udfordringer ved Tangeværket er,
o at Silkeborg Kommune ser en løsning på udfordringerne i overensstemmelse med
såvel EU´s vandrammedirektiv som EU´s habitatdirektiv. Alle løsningsmuligheder,
som ifølge Miljøstyrelsen lever op til dette, ser Silkeborg Kommune positivt på. Det
gælder dog ikke en reetablering af Gudenåen, som Silkeborg Kommune afviser som
mulighed.
o at Silkeborg Kommune vil pege på en konkret løsningsmodel, når
miljøkonsekvensvurdering, habitatkonsekvensvurdering mv. af mulige løsninger
foreligger.
o at Silkeborg Kommunes valg af en foretrukket løsning sker i forlængelse af dialog
med lokale interessenter samt kommunerne Randers, Viborg og Favrskov.

Sagsbeskrivelse:
Den kommende Vandområdeplan 3 for perioden 2021-2027 medfører en række krav til
Silkeborg Kommune til håndtering af udfordringerne for vandmiljøet. Det gælder blandt andet
udfordringen med passage foranlediget af Tangeværkets el-produktion og den medfølgende
opstemning af Gudenåen.
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten ser et behov for, at
Silkeborg Kommunes tilgang til udfordringen ved Tange afklares, før arbejdsgruppen for Tange
afslutter sit arbejde med sjette og sidste arbejdsgruppemøde onsdag 24. februar.
På baggrund af viden tilvejebragt via arbejdsgruppens arbejde december 2020 - februar 2021
foreslår de fire partier, at Silkeborg Kommunes tilgang tager sit afsæt i fire forhold:
1. En fremtidig løsning på udfordringerne skal være i overensstemmelse med vores
forpligtelser i henhold til EU´s vandrammedirektiv samt EU´s habitatdirektiv, som
Miljøstyrelsen udmelder de forpligtelser. Undtagelsesbestemmelser skal i
udgangspunktet ikke bringes i anvendelse.
2. Silkeborg Kommune ønsker ikke Gudenåen reetableret, og som konsekvens heraf, en
fjernelse af Tange Sø. Silkeborg Kommune ønsker dermed en løsning, som i videst
muligt omfang bevarer de rekreative og kulturhistoriske værdier ved sø og værk.
3. Silkeborg Kommune tager ikke stilling til fordel for en konkret løsningsmodel, før der
foreligger konkrete vurderinger i henhold til de krav om vurderinger af konkrete
projekter, som det er er obligatorisk at udarbejde.
4. Silkeborg Kommune lægger stor vægt på tæt dialog med og involvering af nedstrøms
kommuner ved Gudenåen samt lokale interesseorganisationer, før Silkeborg Kommune
tager stilling til fordel for en konkret løsningsmodel.
På baggrund af de fire forhold er udarbejdet indstilling til byrådets behandling.
Bilagt sagen er kommissorium for arbejdsgruppen for Tange, referater fra møder i
arbejdsgruppen for Tange samt notat fra Miljøstyrelsen med gennemgang af passageløsninger
ved Tange Sø og Tangeværket.”
Lovgrundlag
§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for
byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

Bilag
1 (Kommissorium med bilag for arbejdsgruppe om Tange Sø - 8826177)
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2 (MST Notat - Gennemgang af passageløsninger ved Tange Sø og Tangeværket, version 2 8884857)
3 (referat af 1. møde 07-12-20 i Tange Sø arbejdsgruppe - 8832303)
4 (Referat af 2. møde 14-12-20 i Tange Sø arbejdsgruppen - 8847745)
5 (Referat 3. møde 18. januar 2021 - 8918073)
6 (Referat af 4. møde 01-02-21 i Tange Sø arbejdsgruppen - 8924919)
7 (Referat af 5. møde 10-02-21 i Tange Sø arbejdsgruppen - 8936118)
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20 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Enhedslisten
om risikoanalyse 2021
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2021-01186

Resume
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om en
drøftelse af risikoanalyse 2021.

Indstilling
Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning
Byrådet drøftede risikoanalysen.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Enhedslistens byrådsgruppe ønsker at byrådet behandler følgende:
” Risikoanalysen for 2021 giver et godt billede af økonomiske udfordringer i budget 2021 på de
enkelte bevillinger og politikområder i Silkeborg Kommune. Enhedslisten ønsker, at byrådet
drøfter udfordringerne på samme vis som i 2020.
Risikoanalysen er vedlagt som bilag til sagen.
Det indstilles til byrådet, at risikoanalysen drøftes.”
Lovgrundlag
§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for
byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

Bilag
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1 (Risikoanalyse 2021 ØKE - 8866636)
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21 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten
om ændringsforslag til kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2021-01247

Resume
Byrådsgrupperne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har anmodet
om at få en sag på byrådets dagsorden om forslag til ændring af kommuneplanen for 20202032 vedr. udstykning ved Sejlgård.

Indstilling
Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning
Lars Faarup (A) foreslog, at sagen sendes til Plan- og Vejudvalget.
For dette forslag stemte Byrådet. Imod stemte Enhedslisten (Ø).

Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådsgrupperne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker at
byrådet behandler følgende:
”Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fremsætter følgende forslag til
ændring af kommuneplanen for 2020-2032 vedr. udstykning ved Sejlgård til beslutning:


I planområdemrådet 14-B-27 øges afstanden til Funder Skov fra 30 til 60 m.



Planområde 14-B-28 friholdes for boligbyggeri og der reserveres areal til en
daginstitution i grænseområdet mellem planområde 14-B-27 og 14-B-28.



I planområde 14-B-29 øges afstanden til Funder Skov fra 30 til 60 m.
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Det indskrives i kommuneplanen og fremtidige lokalplaner, at arealer mellem
fredsskoven og udstykning ikke må gøres til genstand for pleje ud over maksimalt to
årlige slåninger, hvor det afklippede materiale skal fjernes, og der må ikke anlægges
stier med nogen form for belægning.

Begrundelse:
“Skovene, naturen og vandet er vores DNA. Et DNA, som vi vil bygge videre på. Naturen er
vores drivkraft for udvikling.” Sådan står der i indledningen til helhedsplanen for Funder i den
nyligt vedtagne kommuneplan. Det vil vi med dette ændringsforslag til kommuneplanen
bidrage til.
Med dette forslag vil vi give naturen en håndsrækning, ved at øge afstanden til
fredsskovområdet Funder Skov ved den kulturhistoriske perle Sejlgård og ved at sikre, at
arealer mellem bebyggelse og fredsskov udvikler sig til et område rig på biodiversitet.
I henhold til lovgivningen er der en skovbyggelinje på 300m, den er i kommuneplanforslaget
reduceret til 30 m. Denne afstand vil vi øge til 60 m. Vi vil afsætte et areal til
institutionsbyggeri i udkanten af et kommende boligområde med direkte adgang til et nyt
naturområde og den eksisterende fredskov.”
Lovgrundlag
§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for
byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

Bilag
1 (Kortrids - 8936974)
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22 (Fortrolig) Beslutning om udbud af parcelhusgrund
Sagsbehandler: Dr19286 SagsID: EMN-2020-03965
Beslutning
På den åbne del af dagsordenen behandlede Byrådet forslag om, at den udtagne
grund på
Planetvej kan udbydes.
Forslaget om udbud af grunden blev godkendt. Imod stemte Enhedslisten (Ø).
Indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).
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23 (Fortrolig) Personalesag
Sagsbehandler: Dr00166 SagsID: EMN-2021-01017
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C)
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24 (Offentlig) Underskriftsside
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C).

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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