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Side 3

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2017-06817

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste

Side 4

2 (Offentlig) Godkendelse af kompetenceplan for Teknikog Miljøafdelingen
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2018-01108

Resume
Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune varetager Plan- og Vejudvalget den
umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige område, på vej- og
trafikområdet og på arealanvendelsesområdet.
Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til kompetenceplan for det planmæssige
område, for vej- og trafikområdet og for arealanvendelsesområdet. Forslaget blev drøftet på
møde 4. juni 2018.
Kompetenceplanen beskriver for forskellige sagsområder, hvem der indstiller, hvem der kan
beslutte, og hvem der skal informeres efterfølgende. Endelig beskrives for de fleste af disse
områder, hvilken praksis, der normalt følges. Konkrete sager kan til enhver tid efter ønske fra
et udvalgsmedlem forelægges udvalgene.
På mødet vil de forskellige regler for dispensationer i henhold til planloven, nye planer
(Kommuneplantillæg) og helhedsvurderinger i henhold til byggeloven blive gennemgået.
Forslag til kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen er vedlagt som bilag.
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Bilag
Bilagsliste

1 (kompetenceplan KMU og PVU - 7223873)

Side 6

Bilagsliste

3 (Offentlig) Godkendelse af udvidelse af område med
grundejerbetalt vintervedligehold og renhold
Sagsbehandler: DR12626
SagsID: EMN-2018-02408

Resume
Grundejerne langs offentlige gågader og pladser i Silkeborg midtby betaler for renholdelse og
vintervedligehold på arealerne ud for grundens facade. Dette område udvides til Østergade og
en del af Godthåbsvej. I samme takt inddrages flere grundejere i betalingen.

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




at udvalget godkender udvidelsen af området.
at kommunen udfører grundejernes renhold og vintervedligehold fra 1. september
2018.
at brugerbetalingen træder i kraft fra 1. september 2018

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 26. januar 2004, at kommunen udfører snerydning, bekæmpelse af glat
føre og renholdelse på gågader for grundejernes regning. Det gælder på følgende gågader:
Vestergade, Nygade, Tværgade, Søndergade, Torvet og fortovene på Skoletorvet og langs en
del af Hostrupsgade. Norups Plads blev omfattet af ordningen 1. januar 2009.
De berørte ejendomme fremgår af Bilag 1.
Formålet var at opnå en ensartet standard, når der blev fejet, samlet affald, ryddet sne og
saltet på de mest centrale offentlige byarealer. Samtidig kan det gøres koordineret og
effektivt. Uden for de nævnte områder er det grundejerne, der selv har ansvaret og sætter
niveauet.
Taksten opgøres pr. løbende meter facade og udgør i 2018:
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Saltning og snerydning 80,00 kr. (excl. moms)
Renholdelse 220,00 kr. (excl. moms).
Østergade fra Torvet til Christian 8.s Vej er blevet fornyet og samtidig ændret til gågade.
Den sydlige del af Godthåbsvej fungerer i dag som ”busgade” og benyttes af mange
mennesker.
Begge områder bør indgå i ordningen. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 2.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at kommunen overtager grundejernes forpligtelser
vedrørende vintervedligehold og renhold fra 1. september 2018, og at opkrævning af
brugerbetalingen sker via ejendomsskattebilletten fra samme dato.

Borgerinddragelse
De tilgrænsende grundejere er skriftligt blevet anmodet om, at komme med bemærkninger til
ændringen. Der er ikke kommet bemærkninger.

Økonomi
Kommunen udfører arbejdet på et niveau, der svarer til grundejerbetalingen.

Bilag
Bilagsliste

1 (Oversigtskort vedr. vintervedligehold og renhold i Silkeborg midtby, maj 2018 7056372)
2 (Del af Østergade og Godthåbsvej, udvidelse af det grundejerbetalte område vedr.
vintervedligehold og renhold - 7071897)

Side 8

Bilagsliste

4 (Offentlig) Godkendelse af ny toiletbygning på Havnen
Sagsbehandler: Dr14600
SagsID: EMN-2018-02990

Resume
Aftalen om reklamefinansieret byudstyr omfattede tre toiletbygninger, hvoraf de to første er
integreret i bygningen på Torvet. Den tredje toiletbygning skal erstatte den eksisterende
toiletbygning på Havnen. Denne toiletbygning foreslås flyttet til Kjellerup.

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



at udvalget godkender at toiletbygningen på Havnen udskiftes.
at der tages kontakt til lokalrådet og handelsforeningen i Kjellerup om placering af
toiletbygning i Kjellerup.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den eksisterende toiletbygning er ikke selvrengørende og udskiftes derfor til en ny med
automatisk rengøring. Dette er en fordel i forbindelse med de mange gæster på Havnen og
dermed mange brugere. Den nye toiletbygning indeholder et normalt toilet og et
handicaptoilet. Den nye bygning placeres samme sted og får samme farve som den
eksisterende. Placeringen på Havnen er markeret med en rød firkant på Bilag 1. Driften af
toiletbygningen varetages og betales af leverandøren som en del af aftalen om
reklamefinansieret byinventar. Den nye bygning vil være åben hele året, hvor den
eksisterende har været lukket i vinterperioden. Billeder af facaden og indretningen fremgår af
Bilag 2 og 3. Det bemærkes at billedet af toiletbygningens facade, er et billede af en
toiletbygning uden et handicaptoilet.
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Den eksisterende toiletbygning foreslås flyttet til Kjellerup, hvor der i dag ikke findes offentlige
toiletter, der er åbent hele døgnet.

Borgerinddragelse
Lokalrådet og handelsforeningen i Kjellerup vil blive inddraget i drøftelserne om placeringen af
toiletbygningen i Kjellerup.

Økonomi
Der forventes ikke at være nogen ekstra driftsudgift til den eksisterende toiletbygning ved den
nye placering i Kjellerup, da denne i dag vedligeholdes af Silkeborg Kommune. Udgiften til
flytning til Kjellerup og diverse tilslutninger beløber sig til ca. 100.000 kr., som betales af
vejdriften.

Bilag
Bilagsliste

1 (Bilag 1 Placering af toiletbygning på Havnen - 7139831)
2 (Bilag 2 Facade - 7135370)
3 (Bilag 3 Plantegning - 7135369)
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Bilagsliste

5 (Offentlig) Drøftelse om beskæring af lindetræer, Søholt
Allé
Sagsbehandler: Dr24159
SagsID: EMN-2017-06596

Resume
Efter ønske fra Hans Okholm forelægges denne sag for udvalget.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at beskære lindealléen på Søholt Allé kraftigt for at
forebygge, at en stor del af træerne flækker. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere
af beskæringen, og der har været dialog med dem af flere omgange.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget


at lindealléen beskæres den kommende vinter.

Beslutning
Der foretages ikke en generel beskæring af lindealléen, men risikotræer vurderes og
beskræres eller fældes. Imod stemte Hans Okholm, Lars Faarup og Lars Hansen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 09-04-2018

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Der er tilføjet tre bilag vedrørende ansvar og forsikring.

Beskrivelse af sagen
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Efter ønske fra Hans Okholm forelægges denne sag for Plan- og Vejudvalget.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at beskære de største lindetræer på Søholt Allé (34 stk.),
fordi træerne har en bekymrende kronestruktur. Dette blev borgerne på Søholt Allé orienteret
om via brev 16. november 2017. Se bilag.
Træernes stammer deler sig relativt langt nede, og der er stor risiko for, at de kan flække pga.
kronens vægt. Træerne foreslås kraftigt beskåret, det man kalder en styning, efter samme
eksempel, som man har gjort med lignende træer ved katedralskolen i Viborg i 2015 og i
Randers i 2010. Se bilag. Derefter vil træerne skyde med nye grene, som man med års
mellemrum skal reducere antallet af. Lindetræer tåler generelt kraftig beskæring, og jo
tidligere det gøres, jo bedre kan de klare det.
Teknik- og Miljøafdelingen mener ikke, det kan undgås, at denne beskæring skal finde sted
pga. træernes kroneform. Det er alene et spørgsmål om tid, og jo yngre træerne er, når de
beskæres, jo bedre er det. Formålet med beskæringen er, at kunne bevare alléen længst
muligt. Alternativt vil træerne blive mere og mere risikofyldte, de vil flække, måske i en storm
eller i tunge regnperioder, med stor risiko for mennesker og bygninger.
Hvis et træ en dag flækker eller vælter og falder ned og beskadiger bygninger eller biler, vil
Silkeborg Kommune sandsynligvis bære ansvaret.
En gruppe borgere på Søholt Allé har indsendt en underskriftsindsamling (33 i alt), se bilag. De
ønsker at bevare alléen, som den er i dag og de er modstandere af beskæringen. De ønsker
dialog og dokumentation for, at det skulle være nødvendigt at beskære træerne så kraftigt. De
har selv talt med flere eksperter via telefon, som taler imod. Deres eksperter har ikke selv set
træerne, men udtaler sig på baggrund af samtaler med borgerne samt fotos.
Der er dog også kommet positive tilkendegivelser på beskæringen fra beboere (ca. 10).
Beskæringen blev udskudt, og der blev afholdt et møde 7. december 2017 på Søholt Allé. På
mødet blev beskæringen forklaret nærmere og begrundet yderligere. Mange borgere var
fortsat imod. De mener, det er begyndelsen til enden for træerne, hvis de beskæres så
kraftigt, og de frygter, at alléen ikke bliver pæn igen. Hans Okholm indbød en repræsentativ
gruppe fra Søholt Allé til møde på rådhuset til drøftelse af sagen.
Teknik- og Miljøafdelingen indhentede en udtalelse fra ekspert, Simon Skov, seniorrådgiver
ved Københavns Universitet, til at vurdere træerne. Simon Skov er også rådgiver for Aarhus
Kommune i tilsvarende sager, bl.a. Moesgård Allé. Simon Skov besigtigede træerne 14.
december 2017, og han fremsendte notat d. 22. januar 2018, se bilag. Han vurderer, at
beskæringen vil være et godt valg og rettidig omhu. Han vurderer ikke, at træerne lige nu og
her udgør en risiko, men at de vil gøre det, når de bliver større.
Notatet blev forelagt borgergruppen til mødet 29. januar 2018 med Hans Okholm. På mødet
blev borgernes holdninger fremlagt, både for og imod. Referatet er vedhæftet som bilag.
Det bedste tidspunkt at styne træerne på, er om vinteren i december-januar. Det kan derfor
ikke anbefales, at træerne stynes i sommerhalvåret, men derimod at man venter til vinteren
2018/19.

Bilag
Bilagsliste

1 (Notat fra Simon Skov. KU - 6952377)
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2
3
4
5
6
7
8
9

(Billeder fra Viborg og Randers - 6953815)
(Brev til Søholt Allé 16. nov. 2017 - 6953653)
(Referat _møde med borgergruppe - 6953776)
(Søholt Allé, underskrifter imod styning - kort - 6953704)
(Underskriftsindsamling del 1 - 6953582)
(Underskriftsindsamling del 2 - 6953584)
(Behandling af ansvarssager - 7175952)
(Nyt notat om ansvarsforhold vedr. væltede træer og grene - 7175932)

10 (V2001.B.0950.00_R_DEF_20060712 Afgørelse - 7175918)
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Bilagsliste

6 (Offentlig) Godkendelse af forsøgsprojekt med
cykelbusser i den kollektive trafik
Sagsbehandler: Dr18373
SagsID: EMN-2017-06949

Resume
I foråret 2018 er der gennemført en forundersøgelse om interesse og opbakning til
muligheden for, at passagerer kan tage cyklen med i bybussen. Forundersøgelsen er
gennemført med støtte fra puljen til investering i kollektiv bustrafik og skal evalueres.
Plan- og Vejudvalget skal tage stilling til, om Silkeborg Kommune på baggrund af
forundersøgelsen skal søge om puljestøtte til et reelt forsøgsprojekt med cykelbusser. Der kan
søges støtte til 50% finansiering, så ved ansøgning om støtte skal Silkeborg Kommune i givet
fald selv betale de resterende 50% af udgifterne.

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



at evalueringen af forundersøgelsen godkendes
at der tages stilling til, om Silkeborg Kommune skal søge støtte til et forsøgsprojekt i 2
år, med én gasbus på strækningen Funder-Sejs-Svejbæk, som beskrevet i alternativ 2.

Beslutning
Evaluering af forundersøgelsen godkendt. Der søges ikke støtte til et forsøgsprojekt som
beskrevet. Mulighed og pris for indretning af en af de nuværende busser til cykelbus
undersøges.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget besluttede på mødet 8. januar 2018 en forundersøgelse om cykelbusser i
Silkeborg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav ultimo 2017 tilsagn om støtte på i alt 288.035
kr. Dette beløb svarer til 50% af udgiften.
Puljen til investeringer i kollektiv bustrafik har ny ansøgningsfrist 1. september 2018. Derfor
skal Plan- og Vejudvalget tage stilling til, om Silkeborg Kommune skal søge støtte til et
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konkret forsøgsprojekt på baggrund af forundersøgelsen. Silkeborg Kommune skal selv afholde
50% af udgifterne.
Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilsagn til forsøgsprojektet, skal der
afsættes/reserveres penge på bevilling 24 i budget 2019, 2020 og 2021.
Ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen vil Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen give tilsagn eller
afslag. Derfor kan et forsøgsprojekt først blive igangsat foråret/medio 2019.
Forundersøgelse
Er det muligt at overføre S-togenes bekvemme måde at tage cyklen med i den kollektive trafik
til et bybussystem i Silkeborg?
En del af undersøgelsen har været et spørgeskema, som er sendt ud via lokalrådene i de 5
oplandsbyer til Silkeborg, som er betjent med bybusser (Sejs/Svejbæk, Resenbro, Virklund,
Gjessø og Funder).
Endvidere har større arbejdspladser i Silkeborg midtby opfordret medarbejdere til at svare på
et spørgeskema. I alt har 530 personer deltaget i undersøgelsen.
Det har været afholdt 2 fokusgruppeinterview, hvor to mindre grupper har svaret på yderligere
spørgsmål.
Resultaterne af undersøgelserne fremgår af Rapport, forundersøgelse af 25. juli 2018. I
rapporten er endvidere beskrevet forslag til et forsøgsprojekt med cykelbusser i Silkeborg.
Forsøgsprojekt
Forundersøgelserne viser, at der er interesse og potentiale for cykelbus i Gjessø, Funder og
Sejs-Svejbæk. Undersøgelserne peger på, at hvis cykelbussen skal blive et attraktivt alternativ
til bilen, bør den køre med høj frekvens på en direkte rute mellem oplandsby og Silkeborg med
få stop undervejs.
Såfremt Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune skal søge om støtte fra puljen
til et forsøgsprojekt, skal der tages stilling til





hvilke områder skal cykelbussen dække?
hvornår skal cykelbussen køre og med hvilken frekvens?
skal forsøget udføres med én eller to busser?
skal det være med gasbusser eller traditionelle dieselbusser?

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår 2 alternativer, men der kan også være andre
kombinationsmuligheder. På grund af økonomien anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen
alternativ 2 med én gasbus på strækningen Funder-Sejs-Svejbæk, hvis Plan- og Vejudvalget
vælger at søge støtte til et forsøg med cykelbusser.
Hvis et forsøgsprojekt skal iværksættes, er det vigtigt, at projektet bliver markedsført og
kendt af borgerne. Erfaringer viser, at det tager lang tid at ændre vaner, derfor bør der søges
om støtte til et forsøg i 2 år, men forsøget skal evalueres undervejs.
I dette projekt skal borgerne skifte deres transport fra enten bil til kombination af cykel og bus
eller bruge forsøget som supplement til deres cykelture eller ture med bus.

Borgerinddragelse
Ca. 530 personer har været inddraget i forundersøgelsen. Såfremt et forsøgsprojekt bliver
iværksat vil forslaget til betjening blive sendt i høring hos de respektive lokalråd.
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Økonomi
Alternativ 1 – Indsættelse af 2 busser:
Kørslen:
2 gasbusser indsættes på strækningen fra Funder til Sejs-Svejbæk

3,6 mio. kr.

Frekvens:
- ½-timedrift hverdage kl. 6.30-9.00 og 14-18 og lørdage 10-14
- timedrift hverdage kl. 9-14 og lørdage 14-18
Kørselsomfang ca. 5.100 timer pr. år.
Etableringsudgifter til busser
Engangsudgifter for ombygning til cykelmedtagning, omlakering,
rejsekort-, realtids, og tælleudstyr m.v. for 2 busser

0,35 mio. kr.

Markedsføring/kommunikation

0,15 mio. kr.

Driftsudgifter samt Rådgiverydelser til undersøgelser og evaluering
Udgift 2019/2020
Udgift 2020/2021

0,3 mio. kr.
4,4 mio. kr.
3,6 mio. kr.

Vælges dieselbusser i stedet for gasbusser bliver udgiften 0,4 mio. kr. mindre.
Alternativ 2 – indsættelse af 1 bus:
Kørslen:
1 gasbus indsættes på strækningen Funder-Sejs-Svejbæk

2,1 mio. kr.

Frekvens:
- timedrift hverdage kl. 6.30-18 og lørdage kl. 10-18
Kørselsomfang ca. 3.255 timer pr. år.
Etableringsudgift til bus
Engangsudgifter for ombygning til cykelmedtagning, omlakering,
rejsekort- og realtidstudstyr m.v. for én bus

0,17 mio. kr.

Markedsføring/kommunikation

0,15 mio. kr.

Driftsudgifter samt Rådgiverydelser til undersøgelser og evaluering
Udgift 2019/2020
Udgift 2020/2021

0,28 mio. kr.
2,7 mio. kr.
2,1 mio. kr.

Vælges dieselbus i stedet for gasbus, bliver udgiften 0,2 mio. kr. mindre.
I stedet for Funder og Sejs-Svejbæk kunne Gjessø og Sejs-Svejbæk eller Gjessø og Funder
vælges. Økonomien vil være uændret.
Beregningerne er baseret på 5 år gamle busser.
Rapporten anbefaler etablering af særligt udstyr ved cykelbussens stoppesteder. Udgiften
skønnes at være ca. 100.000 kr. pr. sted. Dette er ikke indregnet i ovenstående.
Puljen til investeringer i kollektiv bustrafik kan maksimalt yde støtte til 50% af udgifterne ved
forsøget. Øvrige udgifter skal afholdes på bevilling 24 for kollektiv trafik enten ved en
udvidelse af bevillingen eller ved reduktion på andre kørselsformer.
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Bilag
Bilagsliste

1 (Cykelbusser i Silkeborg - rapport forundersøgelse 25-07-2018 -

7219789)

Bilagsliste
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7 (Offentlig) Orientering om betalingsparkering i Silkeborg
midtby
Sagsbehandler: Dr19077
SagsID: EMN-2018-03151

Resume
Folketinget har vedtaget en lov, der begrænser kommunernes mulighed for indtægt for
betalingsparkering. Loven træder i kraft fra og med regnskabsår 2019.
Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet konsekvensen af dette og samtidigt set på kommunens
muligheder for indførelse af 2 timers gratis parkering i Silkeborg midtby og for helt gratis
parkering på fredage og lørdage i de weekender, hvor der er Late Night. Gratis parkering skal
her understøtte handelslivet.

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




at orienteringen om konsekvenser af ny lovgivning tages til efterretning.
at orienteringen om konsekvenserne ved 2 timers gratis parkering tages til efterretning.
at orienteringen om konsekvenserne ved gratis parkering ved afvikling af Late Night
tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra
parkering
Folketinget har 4. juni 2018 vedtaget en lov som begrænser kommunernes mulighed for
indtjening på betalingsparkering. Den træder i kraft fra og med regnskabsår 2019 og de
økonomiske konsekvenser heraf vil skulle indgå i budget 2020.
Loven ophæver tidligere lovgivning fra 2011, som også havde til formål at begrænse
kommunernes indtjening på parkering. Loven gav mulighed for at afskrive parkeringsanlæg i
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beregningen. Med den nuværende lovgivning viser beregninger på baggrund af budget 2018,
at Silkeborg kommune efter afskrivning af p-kælderen på Bindslevs Plads skal tilbagebetale 2,3
mio. kr.
Den nye lov indeholder yderligere begrænsning på kommuners indtjening. Loven indeholder
tilbagebetaling på 70 % af kommunens indtægter for betalingsparkering og for
parkeringsafgifter. I forvejen tilbagebetales 50 % af kommunens indtægter vedrørende
parkeringsafgifter. Der er mulighed for fradrag efter ansøgning for eksisterende omkostninger
til forrentning og afskrivning af parkeringsanlæg, der er taget i brug eller anlæg til
ibrugtagning i perioden 2018-2020 med bindende kontrakt før 2. maj 2018. Det betyder, at
der er mulighed for at søge fradrag for p-kælderen på Bindslevs Plads. Beregninger på
baggrund af budget 2018 viser, at Silkeborg Kommune med den nye lovgivning skal
tilbagebetale 4,9 mio. kr.
2 timers gratis parkering i Silkeborg midtby
Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt mulighederne for delvis gratis parkering i 2 timer pr.
døgn i Silkeborg midtby.
Det er fortsat gratis at parkere hele dagen på søn- og helligdage. Den gratis parkering bør ikke
overstige 2 timer, da dette kan medføre en adfærdsændring, der har negativ virkning på
parkeringsmulighederne.
Det vil kun være muligt at få delvis gratis parkering i betalingstiden, når der benyttes en kort
parkomat og der bruges et betalingskort eller ved brug af mobilapp. Der gives delvis gratis
parkering på alle kommunens ca. 1.000 betalingspladser. På Markedsgade og Skoletorvet,
hvor der kun er møntparkomater, kan der kun opnås delvis gratis parkering ved brug af
mobilapp.
I praksis vil det virke således:
Dankort/kort: Tjekker man ud inden 2 timer, er parkering gratis. Efter 2 timer er det normal
takst.
Mobiltelefon: Betaler man via parkeringsapp fra Easypark, Parkpark, Parkman eller ParkOne er
det gratis indenfor de første 2 timer. Efter 2 timer er det normal takst.
Parkeringskort: Den delvise gratis parkering indgår i den rabat, man i forvejen har fået ved at
købe et parkeringskort.
Da der udover Silkeborg Kommunes ca. 1.000 betalingspladser er 2.600 private
betalingspladser, der ikke tilbyder 2-timers gratis parkering må det forventes at have en
økonomisk påvirkning på de private pladser, der ligger tættest på kommunes pladser som
f.eks. p-kælderen under Torvet. Hvis der indføres 2 timers gratis parkering skal der indledes
forhandlinger med ejeren af p-kælderen under Torvet, A. Enggaard A/S, om ændringer af
overdragelses- og koncessionsaftalen fra 2015. Det er heri forudsat, at de i
parkeringsanlægget etablerede parkeringspladser skal kunne benyttes på vilkår, der ikke
væsentligt afviger fra gældende markedsvilkår for benyttelse af tilsvarende kommunalt ejede
parkeringspladser i Silkeborg bymidte.
Late Night
Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet om indførelse af gratis parkering i de weekender, hvor
der afvikles Late Night, vil kunne medvirke til at tiltrække flere mennesker til midtbyen. Der er
3 fredage om året, hvor der er Late Night.
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Silkeborg Kommunes betalingsparkering har lovhjemmel i vejlovens § 90. Det betyder, at
begrundelsen for betalingsparkering er adfærdsregulering.
Størstedelen af de offentlige parkeringspladser i Silkeborg midtby er betalingsparkering. På de
kommunale pladser er betalingstiden mandag til fredag fra kl. 9 – 18 og lørdage fra kl. 9 -15.
Der er ca. 2.350 betalingspladser tættest på midtbyen og heraf er de ca. 1.000 kommunale
pladser. Der vil derfor være ca. 1.350 private betalingspladser, som ikke vil være omfattet af
gratis parkering (p-pladser ved Jyske Bank, p-pladser under Torvecentret, p-kælder under
Torvet). Herudover er der yderligere 650 private betalingspladser på Sygehusets område og
ca. 600 private betalingspladser på Papirfabrikkens område, som heller ikke vil være omfattet
af gratis parkering.

Betalingsparkering er markeret med rødt på kortet. Tidsbegrænset parkering er markeret med blå.

For at give mulighed for at reducere prisen for parkering til brugere, der har et dagligt
parkeringsbehov, er det muligt at købe et parkeringskort, der er gældende til p-pladserne
omkring rådhuset, Søgade, Bindslevs Plads, og Søtorvet. Der er i 2017 solgt parkeringskort for
ca. 2,5 mio. kr. svarende til ca. 700 parkeringskort. Det betyder, at størstedelen af pladserne
vil være optaget indenfor normal arbejdstid af brugere med parkeringskort, hvis alle benytter
kortet.
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Hvis der bliver gratis parkering på fredage ved Late Night, må det forventes, at en del af dem,
der normalt søger de gratis pladser omkring Jernbanevej, Sejsvej, Kornmods Gård og Estrups
Gård vil søge efter pladser, der er tættere på deres mål for parkeringen. Det kan betyde, at
antallet af ledige pladser tæt på midtbyen vil være lavere end ved normal betaling. Da
betalingstiden ophører kl. 18, er det i forvejen gratis at parkere under den udvidede åbningstid
ved Late Night.
På lørdage vil en stor del af brugere med parkeringskort ikke benytte p-pladserne ligesom der
generelt vil være færre arbejdsrelaterede parkeringer. Det vil derfor være betydelig nemmere
at finde en p-plads tæt på målet, uanset om der er betaling eller ej.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at gratis parkering på fredage og lørdage ved Late Night
ikke vil give besøgende i midtbyen en oplevelse af bedre parkeringsmuligheder.

Økonomi
Budget 2018 viser en nettoindtjening på betalt parkering og parkeringskontrol på 10,9 mio. kr.
Med den nuværende lovgivning skal der tilbagebetales 2,3 mio. kr. til staten. Med den nye
lovgivning skal der tilbagebetales 4,9 mio. kr. Det er en merudgift på 2,6 mio. kr.
2 timers gratis parkering hele året vil betyde en forventet nedgang i indtægterne på ca. 3,8
mio. kr. pr. år. Udgifter til ændring af software m.m. er minimale. 2 timers gratis parkering vil
reducere den statslige tilbagebetaling til ca. 2,2 mio. kr.

Hidtidig
lovgivning
Ny lovgivning
2 timers gratis
parkering

Indtægter
10,9 mio. kr.

Til staten
2,3 mio. kr.

Budget
OK

10,9 mio. kr.
7,1 mio. kr.

4,9 mio. kr.
2,2 mio. kr.

- 2,6
- 3,8
+0,1
- 3,7

mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at gratis parkering på fredage og lørdage i de weekender,
hvor forretningerne har Late Night, vil betyde en mindre indtægt på ca. 90.000 kr./år.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste
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8 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2018-01181
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9 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: DR29145
SagsID: EMN-2017-04844

Side 23

10 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til Nordskovvej
Sagsbehandler: DR13927
SagsID: EMN-2013-57354

Resume
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af Nordskovvej i henhold til
indkommende tilbud fra EU-udbuddet 15. maj 2018.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forhøjelse af anlægsbevillingen med 97,2 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales, imod stemte Hans Okholm og Kuno Danielsen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nordskovvej har siden ultimo 2012 været forberedt i en lang proces med høringer og
borgermøder og mange dybdegående forundersøgelser for at kunne imødekomme lokale og
naturmæssige interesser i henhold til nødvendige tilladelser og dispensationer.
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Den 19. marts 2018 traf byrådet ekspropriationsbeslutning om erhvervelse af det nødvendige
areal til etablering af Nordskovvej.
De sidste afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (Naturbeskyttelseslovens §16 og 18
om anlæg inden for fortidsminde- og sø- og åbeskyttelseslinjer, samt §3 om ændring af
tilstanden i beskyttet naturområder) foreligger nu og alle afgørelser er stadfæstet.
Der resterer herefter kun afgørelse fra Planklagenævnet på klagen over lokalplan 10-015 for
Nordskovvej. Afgørelsen forventes til oktober og har ikke opsættende virkning.
Den 15. maj 2018 modtog Silkeborg Kommune, efter et offentligt EU-udbud, 7 tilbud på
etableringen af Nordskovvej.
Vinderen blev M. J. Eriksen med et tilbud på 94.839.999,60 kr. excl. moms.
Udfaldslisten:

Der er godt 22 mio. kr. i forskel fra det billigste og dyreste tilbud.
M.J. Eriksson A/S er med sine 600 ansatte og over 400 entreprenørmaskiner Danmarks største
entreprenørfirma inden for anlægsarbejder og ud af en årsomsætning på 2 mia. kr. vedrører
nyanlæg eller udvidelse af veje ca. 500 mio. kr. årligt.
Banedanmark har godkendt M.J. Eriksson til at udføre bane- og sikringsteknisk arbejde og
firmaet har egen special arbejdsledelse af banearbejder.
M.J. Eriksson har entreret med MT. Højgaard, som underentreprenør til at udføre
broarbejderne i forbindelse med Nordskovvej.

Borgerinddragelse
I forbindelse med planlægningen har der være afholdt 3 borgermøder og mange høringer mv.

Økonomi
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Total overslag på etableringen af Nordskovvej inkl. udbygning af krydset på Christian 8.s Vej:
Tilbud fra M.J. Eriksson på 94,8 mio. kr.
Herfra fradrages optioner på merarbejde på 2,9 mio. kr., vinterforanstaltninger på 1,6 mio. kr.
samt Silkeborg Forsynings del på 1,4 mio. kr. og option på driftarbejde på eksisterende stibro
(gl. banebro) på 4,1 mio. kr. Herefter restere 84,8 mio. kr.
Til de 84,8 mio. kr. skal lægges udgifterne til VVM, projektering inkl. CSM på 13,4 mio. kr. og
etablering af signalanlæg og ITS (udbydes særskilt) på ca. 1,3 mio. kr. samt ledningsarbejder
(private arealer) på 0,3 mio. kr. og banetekniske arbejder på ca. 1,3 mio. kr. (der pågår stadig
banetekniske afklaringer med Banedanmark)
I alt 101,1 mio. kr. for etableringen af Nordskovvej og krydset på Christian 8.s Vej.
Af de 101,1 mio. kr. skønnes det at de 11 mio. kr. henhører til krydset på Christian 8.s Vej og
de 90,1 mio. kr. til Nordskovvej.
I uforudsete udgifter tillægges Nordskovvej 8,1 mio. kr. (ca. 10%), og krydset 1,0 mio. kr. så
anlægsbevillingen i alt bliver 110,2 mio. kr. (hvoraf 12 mio. kr. er hjemmehørende i Christian
8.s Vej ombygningen og de 98,2 mio. kr. er Nordskovvejs andel)
Der er i Budget 2018 afsat 90,5 mio. kr. til Nordskovvej.
På grund af den statslige udpegning af OSD arealer i Nordskoven er udgifterne til håndtering af
regnvandet steget med yderligere 4,4 mio. kr.
Krav i VVMen om 3. stibro medfører ekstra udgifter på 3,3 mio. kr.
Økonomistaben oplyser:
At forhøjelse af anlægsbevilling med 97,2 mio.kr. fra 13 mio.kr. til 110,2 mio.kr. kan gives på
bevilling 25 Veje, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2018 med 41,136
mio.kr., i budgetoverslagsår 2019 med 25,865 mio.kr., i budgetoverslagsår 2020 med 15,000
og i budgetoverslagsår 2021 med 15,200 mio.kr.
Dette under forudsætning af at budget 2019 vedtages med det ovenfor angivne budget og
fordeling af rådighedsbeløb.
Rådighedsbeløbet i 2018 finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag
Bilagsliste

1 (Oversigt over alle tilladelser - 7220001)
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Bilagsliste

11 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-019 for
Erhvervskorridoren i Gødvad
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2018-02031

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
13-019 for Erhvervskorridoren med henblik på endelig vedtagelse af planerne.

Planforslagene kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=13019&lokalplanplanid=0
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,




at tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at der træffes beslutning om den maksimale bygningshøjde i delområde 2 og 3,
at lokalplan 13-019 vedtages med nedenstående ændringer (ved fastholdelse af de
foreslåede maks. 12 m bygningshøjde) eller sendes i fornyet offentlig høring i 4 uger
(ved beslutning om maks. 15 m bygningshøjde).

Beslutning
Lokalplanforslaget sendes i fornyet offentlig høring med forslag om maks. 15 m bygningshøjde
i delområde 2 og 3.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 19. marts 2018 forslag til tillæg nr. 24 og lokalplan 13-019 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for kontor- og mindre produktionserhverv samt butikker med
særligt pladskrævende varegrupper i erhvervsområdet omkring motorvejen ved Søholtafkørslen. Der muliggøres byggeri i op til 6 etager mod motorvejen for at sikre områdets
synlighed for den gennemkørende trafik. Lokalplanen muliggør desuden en forlægning af
Lillehøjvej som lokalplanområdets bærende adgangsvej.
Lokalplanens formål er:
•
•
•
•

at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål med plads til forskellige typer af
virksomheder,
at sikre, at trafikanter på motorvejen får en oplevelse af at passere gennem en
bymæssig korridor,
at Lillehøjvej kan omlægges og udvides og blive områdets centrale adgangsvej,
at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår tilladte
miljøklasser, maksimal bebyggelsesprocent, maksimale antal etager og maksimal
bygningshøjde. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et
forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-019 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 26. marts 2018 – 8. juni 2018.
Der er modtaget 20 høringssvar fra:
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•
•
•
•
•
•

Vejdirektoratet
Energiselskabet n1
Jyske Bank
11 fra virksomheder inden for lokalplanområdet
2 fra direkte berørte borgere
4 fra borgere i øvrigt

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar. Teknikog Miljøafdelingen ønsker særligt at fremhæve 3 gennemgående bemærkninger blandt
høringssvarene:
1. Stagehøjvejs tilslutning til Nørreskov Bakke ønskes opretholdt. Teknik- og
Miljøafdelingen anbefaler at imødekomme dette ønske, jf. nedenfor.
2. Alternativ linjeføring af Lillehøjvej på østsiden af motorvejen. Teknik- og Miljøafdelingen
har undersøgt dette forslag nøje, herunder forespurgt Vejdirektoratet om muligheden
for at anlægge vej så tæt på motorvejen. Lokalplanen for Erhvervskorridoren bygger på
et bærende princip om en gennemgående vej fra Kejlstrupvej i vest til Nørreskov Bakke
i øst – og med tiden forventes en videre udbygning mod Østre Ringvej gennem
erhvervsområdet øst for Nørreskov Bakke. Forlægning af Lillehøjvej og etablering af det
firebenede kryds ved Nørreskov Bakke er således afgørende for at sikre en
sammenhængende trafikåre igennem området med færrest mulige trafiksignaler.
Det fremsatte forslag medfører:
- At Lillehøjvej som områdets trafikale rygrad afbrydes af et ekstra signalreguleret
vejkryds.
- At bygninger med facade mod motorvejen må trækkes yderligere tilbage end
fastlagt ved de foreslåede byggelinjer for at skabe tilstrækkelig plads til
vejudlægget. Dermed bliver den ønskede synlighed og oplevelse af bymæssig
korridor fra motorvejen reduceret.
- At de resterende arealer bliver vanskeligere at udnytte i tråd med lokalplanens
formål og intentioner, når der skal sikres vejadgang til eksisterende erhverv i
området øst for motorvejen.
- At Kastaniehøjvej skal opretholdes sammen med en ny Lillehøjvej. Det giver en
ekstra vej, som optager plads for muligt nyt erhvervsbyggeri – flere veje giver
færre erhvervsbyggerier, som igen betyder en mindre korridoroplevelse.
- At der skal etableres et firebenet, signalreguleret vejkryds ved Østre Ringvej, hvor
Lillehøjvej ønskes ført hen. Der er ikke tilstrækkelig plads (særligt over motorvejen)
til et vejkryds med de ønskede dimensioner for afvikling af trafikken på Nørreskov
Bakke, og der vil således være behov for begrænsninger for trafikken i vejkrydset.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler at fastholde den oprindelige linjeføring i
lokalplanen. Punktet præsenteres på mødet.
3. Ønske om øget bygningshøjde på 15 meter uden angivelse af maksimalt etageantal i
delområde 2 og 3. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en sådan ændring er af
væsentlig karakter og dermed vil medføre krav om fornyet offentlig høring og ny
miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der ønskes fra Teknik og Miljø en politisk
beslutning herom.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
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-

Facadebyggelinje mod motorvejen ændres til 15 meter målt fra motorvejsskel (§§ 7.1,
punkt 1 og 7.2 og lokalplankortet).
Stagehøjvejs tilslutning til Nørreskov Bakke opretholdes (§ 4.2).
Vejstykket mellem Stagehøjvej og Lillehøjvej udgår (§ 4.4, punkt 3 og 4 og
lokalplankortet).
Støjkonsekvenszonen om Hvidtved Larsen udvides til også at indeholde matr. nr.
1565b, Silkeborg Markjorder (§§ 3.2, punkt 2;.3.3, punkt 2 og 3.4 punkt 2 og
lokalplankortet).
Matr. nr. 1336au, Silkeborg Markjorder inkluderes i delområde 1 (lokalplankortet).
Matr. nr. 1565b, Silkeborg Markjorder inkluderes i delområde 3 (lokalplankortet)
Bestemmelser om grundejerforening udgår (§§ 12.1 – 12.6).

Herudover ønsker Teknik- og Miljøafdelingen en politisk beslutning om den ønskede maksimale
bygningshøjde i delområde 2 og 3 på enten 12 eller 15 meter. Såfremt det besluttes at øge
den maksimale bygningshøjde til 15 meter, vil nedenstående ændring foretages, og
lokalplanen sendes i fornyet offentlig høring i 4 uger:
-

Maksimal bygningshøjde i delområde 2 og 3 ændres til 15 meter uden maksimal
etageangivelse (§ 7.4).

Teknik- og Miljøafdelingen har derudover følgende forslag til administrative tilretninger i
lokalplanen:
-

Lokalplankortet opdateres med hjørneafskæringer ved alle nye veje.

De foreslåede ændringer er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet, som kan ses sammen
med planforslagene på ovenstående link.
Miljøvurdering
Der er indkommet en bemærkning om, at miljøvurdering af planforslagene er mangelfuld i
forhold til belysning af de trafikale ændringer. Herudover medfører høringssvar til lokalplanen
om øget bygningshøjde i delområde 2 og 3 et behov for at supplere miljøvurderingen med
yderligere visualiseringer og skyggediagrammer, såfremt høringssvaret imødekommes. Sagen
forelægges Klima- og Miljøudvalget 8. august 2018.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 3. maj 2018.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste

Side 30

12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 12-015
for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Balle
Sagsbehandler: Dr 14516
SagsID: EMN-2018-02286

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 12-015 sendes til godkendelse i
byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 15 åben-lave boliger og ca. 70 tæt-lave
boliger nord for Øster Bordingvej.

Planforslaget kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=22568

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til lokalplan 12-015 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales, idet der fastholdes parcelhuse ind mod gravhøjen.

Side 31

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. februar 2018 og 4. juni 2018 at igangsætte lokalplan 12015 for henholdsvis det vestlige og østlige område indenfor lokalplanen.
Lokalplanområdet ligger i et ikke tidligere lokalplanlagt område i den nordvestlige del af Balle.
Lokalplanen omfatter ejendommene Øster Bordingvej 8 og Brunbakkevej 7, som i alt er på ca.
7 ha. Begge ejendomme ligger i landzone.
Mod syd afgrænses arealet af Øster Bordingvej med parcelhusområdet ved Balle Husevej på
modsatte side. Området er mod vest afgrænset af et beplantningsbælte, som adskiller arealet
fra naboejendommen. Mod nord ligger Brunbakkevej. På modsatte side af vejen ligger dyrkede
arealer i det åbne land, som krydses af Silkeborgmotorvejen. Mod øst afgrænses arealet af et
beplantet dige. Længere mod øst ligger Gartnergården og Netto langs Nordre Højmarksvej
som en del af et centerområde.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om, at udvikle området til
boligformål med mulighed for at etablere forskellige boligtyper iht. til den strukturplan, der
tidligere er lavet for et større område. Lokalplanen respekterer den strukturplan.
Lokalplanens formål er,
 at skabe et boligområde med mulighed for varierede boligtyper såsom parcelhuse,
række-, kæde- og dobbelthuse samt etageboliger;
 at sikre vejudlæg til en ny forbindelsesvej;
 at sikre adgang til fremtidige stisystemer øst for området;
 at sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer;
 at sikre en ny bebyggelse mod støj fra omkringliggende veje og virksomheder.
Indenfor lokalplanens område kan der i alt opføres ca. 85 boliger fordelt på ca. 15 åben-lave
og ca. 70 tæt-lave boliger.
Bebyggelsesprocenten for de åben-lave boliger er 30 % og 40 % for de tæt-lave boliger.
Området er meget kuperet. Terrænet falder fra en bakke i kote 82 i den sydlige del til kote 70
mod nord. Der er ingen nævneværdig beplantning indenfor lokaplanområdet.
Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykninger på 700-1.000 m2 for den åben-lav
boligbebyggelse og min. 200 m2 for den tæt-lave bebyggelse. Der er ingen særlige
bestemmelser for bebyggelsens udformning.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
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Forslag til lokalplan 12-015 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er
besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 12-015 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste

Side 33

13 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et
boligområde mellem Brunbakkevej og Nordre Højmarksvej
i Balle
Sagsbehandler: Dr 14516
SagsID: EMN-2018-03043

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 12-018 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 177 tæt-lave boliger i èt og to plan samt 9
parcelhuse. Mod Nordre Højmarksvej etableres regnvandsbassiner.

Planforslagene kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=33651

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

Side 34



at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 9. april 2018 at igangsætte tillæg nr. 27 og lokalplan 12-018.
På udvalgsmødet blev det besluttet, at området med boliger i 3 etager erstattes af åben/lav
bebyggelse. Dette er indarbejdet i lokalplanforslaget.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 10,6 ha og ligger i det nord-vestlige Silkeborg. Mod nord
grænser området op mod dyrkede jorder, mod vest mod fredskovsareal, mod syd
bydelscenteret øst for Øster Bordingvej, og mod øst mod Pippisvej og Nordre Højmarksvej.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at byudvikle arealet til
boligformål. Boligudbygningen planlægges med udgangspunkt i strukturerne i landskabet, og
indeholder et varieret udbud af boligtyper. Der er derfor tidligere lavet en strukturplan for et
større område som denne lokalplan respekterer.
Lokalplanområdet ligger i landzone.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge området til boligformål, regnvandsbassin/rekreativt område,
 at skabe et boligområde med mulighed for varierede boligtyper såsom parcelhuse,
række-, kæde- og dobbelthuse samt etageboliger;
 at sikre etablering af fri- og opholdsarealer,
 at sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer.
Bebyggelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i centeret af den gravhøj som
ligger i fredskoven vest for området. Boligvejenes forløb anlægges som stråler ud fra
gravhøjens centrum, og definerer derved bebyggelsens beliggenhed i klynger om vejforløbet.
Bebyggelsesplanen baseres på åben-lave og tæt-lave boligtyper.
Området er relativt kuperet med et fald fra kote 80 til 72 fra vest mod øst, og fra
kote 77 til 71 fra nord til syd. Der er ingen nævneværdig beplantning.
Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykninger på min. 700 m2 for den åben-lave
bebyggelse og min. 200 m2 for den tæt-lave bebyggelse.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
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Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da del af
boligområdet i bebyggelsesplanen går ind over regnvandsbassinets rammeområde 12-T-20.
Den del af rammeområde 12-T-20 skal derfor overgå til boligområdet 12-B-32.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan
2017-2028.
Der er ikke foretaget en forhøring af kommuneplantillægget, da ændringerne i
kommuneplanen ikke blev vurderet væsentlige ved udvalgets igangsætning af lokalplan.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 27 og lokalplan 12-018 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det
er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg nr. 27 og lokalplan 12-018 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig hørin.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste

Side 36

14 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af lokalplan
13-017 for et boligområde i Gødvad
Sagsbehandler: Dr12270
SagsID: EMN-2017-06457

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at lokalplan 13-017 for et boligområde og et rekreativt
område syd for Bakkeborg i Gødvad bliver igangsat på baggrund af bebyggelsesplan for 23
åben-lav boliger.

Lokalplanområdet er vist med orange.

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


at igangsætning af lokalplan 13-017 godkendes med udgangspunkt i den viste
bebyggelsesplan.
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Beslutning
Indstillingen godkendt, idet lokalplanområdet eventuelt udvides med et tilstødende grønt areal.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik og Miljøafdelingen har på baggrund af henvendelse fra Ejendomme, Silkeborg
Kommune, udarbejdet en bebyggelsesplan for matrikel nr. 6f, Resendal By, Gødvad, som er
ejet af Silkeborg Kommune.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 6f på 29.660 m² og del af matr. nr. 6g, Resendal By, Gødvad,
der er privatejet. Samlet udgør lokalplanområdet 32.360 m².
Delen af matrikel 6g er med i lokalplanen for at overføre arealet til byzone og fastlægge
bestemmelser for områdets rekreative brug og vedligeholdelse. Hele lokalplanområdet er i dag
landbrugsjord og overføres med lokalplanen til byzone.
Lokalplanen muligggør 23 åben-lav boliger, hvoraf boligrækken længst mod nord, langs med
vejen Bakkeborg kan opføres i 2 etager. Bebyggelsesplanen giver en tæthed på 7,75
boliger/ha.
Der fastlægges ingen særlige bestemmelser for byggeriets udseende, dog skal reflekterende
materialer undgås.
Bebyggelsesplanen er disponeret med to grupper af bebyggelse, der orienterer sig omkring de
interne grønne områder. Intentionen med disponeringen er at skabe rum for fællesskab,
tilhørsforhold og trygge mødesteder.
Arealet ligger på et let skrånende terræn mod syd og bebyggelsesplanen er disponeret, så de
fleste grundejere har mulighed for udsigt over landskabet syd for lokalplanområdet.
Gældende planlægning
Området ligger inden for kommuneplanramme 13-B-30 og 13-R-09, som udlægger området til
hhv. boligområde og rekreativt areal. Lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanen. Der er ingen eksisterende lokalplaner for området.
Miljøvurdering
Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 8. august 2018. Teknik- og Miljøchefen vurderer,
at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for boligområder af denne
karakter.

Side 38

Med bebyggelsesplanen er der arbejdet med synlig håndtering af overfladevandet fra
vejarealet. Der vil således blive etableret synlig vandhåndtering langs veje, hvor vandet ledes
hen til områdets interne grønne fællesarealer. På de grønne fællesarealer vil overfladevandet
blive forsinket gennem forskellige tiltag på terræn som f.eks. regnbede, regnbække og
forsinkelsesbassiner – samt få en rekreativ værdi.
I lokalplanområdet vil der blive etableret interne stier, der kobles på områdets overordnede
stinet, så man på cykel og til fods let kan komme rundt til andre boligområder, rekreative
anlæg, indkøb og skole mv.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 13-017 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget, Økonomiudvalget og
Byrådet inden det bliver fremlagt i offentlig høring.

Bilag
Bilagsliste

1 (LP 13-017 - Bebyggelsesplan - 7159658)
2 (LP 13-017 - Screeningsskema for miljøvurdering - 7159710)
3 (LP 13-017 - Bæredygtighedsskema - 7159680)

Side 39

Bilagsliste

15 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 32
til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et
erhvervs- og naturformidlingscenter ved
Ferskvandscenteret og AQUA
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2018-03179

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
10-016 for et erhvervs- og naturformidlingscenter ved Ferskvandscenteret og AQUA bliver
igangsat på baggrund af ansøgning om udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark.

Indstilling

Side 40

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,




at igangsætning af tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et
erhvervs- og naturformidlingscenter ved Ferskvandscenteret og AQUA i Sydbyen
godkendes med udgangspunkt i den fremsendte bebyggelsesplan,
at der igangsættes en 4 ugers forhøring om kommuneplantillæget, hvor der indkaldes
idéer og forslag til den kommende planlægning
at der afholdes borgermøde i forbindelse med forhøringen.

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet området ved Orienteringsklubben eventuelt inddrages i
lokalplanen.
Ej til stede
Kuno Danielsen.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget har anmodet om, at der udarbejdes ny lokalplan for AQUA og
Ferskvandscenteret. Baggrunden for ansøgningen er, at AQUA har et ønske om at udvide deres
aktivitetspark med ca. 26.000 m2. Målet er på sigt at opnå et besøgstal på ca. 300.000 gæster
om året. I dag er besøgstallet ca. 110.000 gæster pr. år.
AQUA ønsker at udvidelsen skal ske på arealer øst for den eksisterende aktivitetspark, ned
mod Remstrup Å. Arealerne ejes af Silkeborg Kommune.

Side 41

Arealerne er i dag dækket af skov og er omfattet af skovloven. Miljøstyrelsen har tilkendegivet,
at man umiddelbart er positivt indstillet overfor en udvidelse af AQUA, og at dispensation fra
skovloven kan forventes.
Samtidig vil Silkeborg Kommune gerne sikre, at der kan etableres yderligere 10.000 m2
etagemeter til erhvervsformål indenfor Ferskvandscenteret – primært indenfor den nordlige del
af området. Forslag til ny bebyggelsesplan ses nedenfor.
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Den øgede aktivitet i området betyder, at der evt. skal etableres yderligere parkeringspladser i
området. Der er udarbejdet en parkeringsanalyse med forskellige scenarier. Se bilag.
Analysen viser, at der kan blive behov for mellem 250 og 550 p-pladser i området alt efter,
hvilket scenarie man vælger. Hertil skal lægges det antal parkeringspladser (ca. 100 stk.) som
nedlægges, ved etablering af et nyt parkeringsanlæg/parkeringshus.
Gældende planlægning
Udvidelsesområdet for AQUA er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Der skal således
udlægges ny kommuneplanramme for området.
Ferskvandscenteret og en del af AQUA er i dag omfattet af lokalplan 112.05. Ny lokalplan 10016 vil erstatte området omfattet af lokalplan 112.05 samt udvidelsesområdet.
Kommuneplantillæg
Der skal sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan
2017-2028 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen
og lokalplanen.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der
skal igangsættes en forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende
planlægning jf. planlovens § 23c.
Miljøvurdering
Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 8. august 2018. Teknik- og Miljøchefen vurderer,
at der skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for så vidt
angår trafikforholdene.
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Der er lavet omfattende naturundersøgelser i området. Undersøgelserne viser, at projektet for
udvidelsen af AQUA på det foreliggende grundlag ikke medfører en væsentlig negativ
påvirkning af dyre- og plantelivet i området.
Det er dog en forudsætning, at særligt udpegede yngleområder ikke berøres i forbindelse med
realiseringen af projektet. Naturundersøgelserne er vedhæftet som bilag.
Der vil blive taget stilling til VVM pligt i forbindelse med ansøgning om etablering af et konkret
projekt.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Som det fremgår af projektmappen udarbejdet af rådgiver, skal udvidelsen af AQUA bl.a.
indeholde en kanal i et lukket vandsystem, anlæg til dyr samt et spisested. Se bilag.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at udvidelsen af parken ved AQUA er velplaceret, idet
udvidelsesområdet ikke indeholder beskyttede naturtyper. Nærmeste § 3 område er Remstrup
Å og mosearealerne mod syd ved bredden af Brassø. På grund af afstanden til de beskyttede
naturtyper, og da de planlagte kanaler bliver etableret i et lukket system, vurderes projektet
ikke at påvirke naturen væsentligt.
Udvidelsen placeres desuden således, at væsentlige hovedstier i området ikke berøres, selvom
AQUAs udvidelse kræver indhegning.
Der vil blive stillet krav om etablering af erstatningsstier, for de stier som berøres af projektet,
således at der fortsat sikres fri og uhindret passage for offentligheden, som ønsker at færdes i
skovområdet omkring AQUA.
Ny bebyggelse vil blive opført i afdæmpede farver, som tilpasses omgivelserne mest muligt.
Eksisterende træer i området skal i videst muligt omfang bevares, således at området fortsat
fremstår med skovkarakter.
Indenfor Ferskvandscenteret åbnes der mulighed for placering af yderligere 10.000 m2 ny
bebyggelse til erhvervsformål – primært i den nordlige del af området. Byggemuligheden
indarbejdes i planen for at sikre fremtidige udviklingsmuligheder i området.
AQUA forventer at besøgstallet vil stige fra ca. 110.000 personer om året til ca. 300.000
personer om året, når aktivitetsparken er fuldt udbygget.
Lokalplanen skal således redegøre for, hvordan parkeringskravet kan løses indenfor det
samlede område. Parkeringsanalysen viser, at der kan blive behov for yderligere mellem 205
og 550 p-pladser i området, når området er fuldt udbygget.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at etablering af et parkeringshus i den nordøstlige del
Ferskvandscenteret, på arealer som i dag fremstår som grusparkering, er den mest
hensigtsmæssige løsning af parkeringsproblet i området.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der holdes en 4 ugers forhøring om
kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.
Og at der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.
Forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et erhvervs- og
naturformidlingscenter ved Ferskvandscenteret og AQUA vil blive forelagt Plan- og
Vejudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden det bliver fremlagt i offentlig høring.
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Bilag
Bilagsliste

1 (Præsentationsmappe_AQUA_endelig - 7157705)
2 (Screeningsskema lokalplan 10-016 og Kp tillæg 32 _ 30 juli 2018 - 7221521)
3 (107824-001_Aqua_parkeringsbehov_20180219_endelig - 7157706)
4 (Rapport_Kortlægning_Ferskvandscentret_2 - 7157719)

Side 45

Bilagsliste

16 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 35
til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i
Hvinningdal By, Balle
Sagsbehandler: dr18696
SagsID: EMN-2016-01003

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 i Hvinningdal
By, Balle bliver igangsat på baggrund af ansøgning om tilbageførelse af ejendom fra
kommuneplanramme 12-R-45 for rekreative områder til kommuneplanramme 12-B-54 til
boligformål.

Kortudsnit der viser den ejendom (markeret med rød fyldfarve), der ønskes tilbageført til 12B-45 (boligområde) fra 12-R-45 (rekreativt område). Ejendommen er nabo til et større
parcelhusområde mod nordøst og et større rekrativt område mod sydøst.

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

Side 46



at igangsætning af tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 godkendes med
udgangspunkt i den fremsendte ansøgning.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejer af Egernsundvej 6, 8600 Silkeborg, matr.nr. 10aa ønsker at få tilbageført sin ejendom fra
rammeområde 12-R-45 – Grønt område, Hvinningdal Syd til rammeområde 12-B-54 – Eidervej
midt, Hvinningdal.
Baggrund
Ejendommen har været placeret i kommuneplanramme 12-B-54, der er udlagt til boligområde,
frem til 2009, og huset på ejendommen er opført i 1978.
Siden Kommuneplan 2009-2020 blev vedtaget, har ejendommen været placeret i
kommuneplanramme 12-R-45 for rekreative områder. Hverken ejer eller Silkeborg Kommune
er vidende om, hvorfor rammeændringen fandt sted i 2009, og ejer ønsker nu at få tilbageført
sin ejendom til rammeområde 12-B-54.
Ansøgningen imødekommes og derfor igangsættes nu udarbejdelse af et kommuneplantillæg
til kommuneplanramme 12-B-54 med omtrentlig afgrænsning som vist med rød fyldfarve på
kortet ovenfor.
Nuværende forhold:
- På ejendommen er der adgang til én bolig fra Egernsundvej
- Ejendommen ligger i tilknytning til eksisterende åben lav boligområde
Bestemmelserne for gældende rammeområde 12-R-45 – Grønt område, Hvinningdal Syd:
- Rekreativt grønt område
- Byzonestatus
Bestemmelserne for det ønskede rammeområde 12-B-54 – Eidervej midt, Hvinningdal:
- Boligområde – Åben lav
- Byzonestatus
- Bebyggelsesprocent på max. 30%
Gældende planlægning
Området ligger indenfor kommuneplanramme 12-R-45, som udlægger området til rekreative
formål.
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Miljøvurdering
Ansøgningen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknikog Miljøafdelingen indstiller til KMU, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til
kommuneplantillæget.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ansøgningen skal imødekommes og at tillægget til
kommuneplanen dermed skal igangsættes.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringerne i kommuneplanen ikke er så væsentlige,
at der skal igangsættes en forhøring, hvor naboer kan komme med indsigelser til sagen jf.
planlovens § 23c.

Borgerinddragelse
Forslag til kommuneplantillæg 35 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget, Økonomi- og
Erhvervsudvalget og byrådet inden det bliver fremlagt i offentlig høring.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste
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17 (Offentlig) Godkendelse af dispensation fra lokalplan
111.14 til udformning af baggårdsfacaden på Estrupsgade
8-12 i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr18696
SagsID: EMN-2015-02592

Resume
Anmodning om dispensation fra lokalplan 111.14 for et boligområde i Silkeborg Midtby til
udformning af baggårdsfacaden med henblik på at godkende en dispensation til det ansøgte,
idet der har været indsigelser.

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

Side 49



at dispensation fra lokalplan 111.14 §7.3 godkendes med nedenstående ændring.

Beslutning
Der gives ikke dispensation til det ansøgte, idet dispensationen vil afvige for markant i forhold
til den vedtagne plan.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre søgt om dispensation fra Lokalplan 111.14 for et område
ved Drewsensvej, Estrupsgade, Skolegade og Toldbodgade i Silkeborg Midtby til ændring af
bebyggelsens ydre fremtræden på Estrupsgade 8-12.
Baggrund
I forbindelse med den forestående opførelse af et alment boligbyggeri på Estrupsgade 8-12,
har bygherre søgt om dispensation til at få større valgfrihed i udførelsen af facaden mod
Estrups Gård. Konkret er der blevet søgt om dispensation til at opføre baggrundsfacaden i
enten grå beton eller grå facadeplader.
Det skal pointeres, at det stadig er bygherres førsteprioritet at få facaden mod baggården
opført i røde tegl, men det er på nuværende tidspunkt svært at få rammebudgettet til at slå til,
hvorfor der er opstået et behov for at søge dispensation til større valgfrihed i facadematerialet
mod baggården.
Facaden ud mod Estrupsgade opføres, som lokalplanen forskriver, i røde tegl og kombineret
med en let facadeplade ved opgangene, for at skabe variation og skala.
Gældende planlægning
Ejendommen er omfattet af lokalplan 111.14 for et område ved Drewsensvej, Estrupsgade,
Skolegade og Toldbodgade i Silkeborg Midtby.
Jf. lokalplanens §7.3 sættes der bestemmelse for at nye bygningers ydervægge skal opføres i
røde tegl, samt at muren eventuelt kan vandskures eller pudses. Til malede facader skal
anvendes jordfarverne okker, terra de sienna, umbra, engelsk rød, doddenkop, hvid eller en
blanding af disse farver.
Høringssvar
Der har været afholdt nabohøring 24. maj – 7. juni 2018 i henhold til planlovens § 20.
Der er modtaget 3 høringssvar fra:
•
•
•

Ejerne af Skolegade 11, 8600 Silkeborg
Ejerne af Skolegade 15, 8600 Silkeborg
Ejerne af Skolegade 17, 8600 Silkeborg
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Indsigelserne og Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelserne i notat
dateret 25. juni 2018, er vedhæftet som bilag til sagen.
Vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens
principper.
På baggrund af indsigelserne har rådgiver ansøgt om at fastholde ansøgningen med en
baggårdsfacade opført i beton. Dog imødekommes indsigelserne og der stilles forslag om at
pudse betonen med skalflex i en sandfarve. Det er samtidig vigtigt at nævne, at der udover
bagfacaden også ønskes pudsede gavle. Dette ses også på andre gavle i området.
Med denne ændring overholdes lokalplanens §7.3 som muliggør pudsede facader i jordfarver.
Facadetegning og referencefotos vedhæftes som bilag til sagen. Desuden vedhæftes bilag med
fotos af facader ud til Estrups Gård. Facadeløsningen med grå facadeplader frafaldes.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at det stilles som et vilkår for dispensationen, at
baggårdsfacaden opføres i betonelementer pudset i en sandfarve.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt nabohøring i perioden 24. maj – 7. juni 2018 i henhold til planlovens §
20.
Der er modtaget 3 høringssvar.

Bilag
Bilagsliste

1 (Indsigelsesnotat - 7165392)

2 (Estrupsgade samlet bilag - 7161696)
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Bilagsliste

18 (Offentlig) Beslutning om opførelse af et dobbelthus på
Warmingsvej 7-13 i Alderslyst
Sagsbehandler: Dr18696
SagsID: EJD-2016-02820

Resume
Behandling af ansøgning om forslag til opførelse af et dobbelthus i ét plan på matr.nr. 639,
Silkeborg Markjorde indenfor kommuneplanramme 11-B-05 – Grøndalskvarteret, Alderslyst
med henblik på at godkende det ansøgte, idet der har været indsigelser.

Warmingsvej 7-13 er markeret med rød stregfarve.

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


at udvalget beslutter, om der kan opføres et dobbelthus i kommuneplanramme 11-B-05
– Grøndalskvarteret i Alderslyst, under forudsætning af at kommunens parkeringsnorm
på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes og at udbakning til Warmingsvej undgås.
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Beslutning
Der kan opføres et dobbelthus i kommuneplanramme 11-B-05 – Grøndalskvarteret i Alderslyst,
under forudsætning af at kommunens parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes
og at udbakning til Warmingsvej undgås.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre søgt om tilladelse til at opføre et dobbelthus i ét plan på
Warmingsvej 7-13, matr.nr. 639, Silkeborg Markjorde inden for kommuneplanramme
11-B-05 – Grøndalskvarteret, Alderslyst.
På nuværende tidspunkt rummer ejendommen 4 tæt-lav boliger. Dobbelthuset er tænkt
placeret i haven bag de 4 tæt-lav boliger, i anden parket til Warmingsvej. Grunden er 1.650
m2 stor og den nuværende bebyggelsesprocent er 16.
Ansøgningen udspringer på baggrund af ejers ønske om at udnytte rest-bebyggelsesprocenten
på matriklen. Rammen tillader en bebyggelsesprocent på 30.
Baggrund
I slut april - start maj 2018 afholdt Teknik- og Miljøafdelingen partshøring om et forslag til en
tæt-lav bebyggelse med to boliger i to plan med terrasser i 2. sals højde. Ejendommen ville
med forslaget få en bebyggelsesprocent på 30.
Teknik- og Miljøafdelingen modtog i alt 8 høringssvar (samt 23 underskrifter fra områdets
beboere), der ønskede at få det påtænkte byggeprojekt stoppet. Indsigelserne gik primært på
naboernes modstand overfor en uhensigtsmæssig fortættelse. Desuden handlede indsigelserne
om frygt for indblikgener, frygt for trafikale gener og støj og frygt for skyggevirkning på
naboejendomme.
På baggrund af indsigelserne valgte rådgiver, på vegne af ejer, at genvurdere projektet og
indsende et nyt projektforslag.
I dette projekt er der tale om et dobbelthus med to boliger i ét plan på hver 115 m2 og
bebyggelsesprocenten er fortsat på 30. Ved at opføre boligerne i et plan, mener rådgiver at
imødekomme naboernes indsigelser omkring indbliksgener og tæthed. Dog er det påtænkte
byggeris fodaftryk blevet større, hvilket efterlader mindre frit areal til selve beboerne på
ejendommen.
Teknik og Miljøafdelingen har sendt forslaget i høring fra 30. maj – 13. juni 2018 og der
indkom i alt 2 høringssvar som er vedlagt.
Efterfølgende har rådgiver endnu engang tilpasset projektet for at imødekomme indsigelserne.
Nu er der tale om et dobbelthus i ét plan på hver ca. 100 m2.
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Bebyggelsesprocenten er på 28 og der er i alt 10 % frit fælles areal.
Se bilag for bebyggelsesplan.
Beskrivelse af forhold ved det påtænkte byggeri
- Ejendommens friareal vil primært blive etableret på den sydlige side af den pågældende
ejendom.
- På den sydlige del af matriklen vil ejendommens 5 ud af 6 parkeringspladser ligeledes
blive etableret. Den sidste parkeringsplads vil blive etableret på det påtænkte byggeris
vestlige side.
- For de eksisterende beboere i de 4 eksisterende tæt-lav boliger vil projektet få som
konsekvens, at baghaverne indskrænkes væsentligt. Desuden vil den tidligere
haveudsigt fra de eksisterende boliger blive erstattet af udsigt til naboer og parkerede
biler i meget tæt afstand.
- Særligt den ene parkeringsplads på den vestlige side af det påtænkte byggeri er
problematisk med hensyn til udbakning til Warmingsvej, idet der meget tæt på ligger et
forskudt 4-benet kryds. Dette forhold er forbundet med statistisk større risiko for uheld,
selvom Warmingsvej er en forholdsvis mindre trafikeret vej i området.
- For tæt-lav bebyggelse gælder p-normen 1,5 p-plads pr. bolig. Der skal derfor sikres
plads til i alt 9 p-pladser. I dette forslag er der taget højde for alene 6 p-pladser.
Rådgiver har set dette antal passende i forhold til boligernes størrelse.
Gældende planlægning
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 11-B-05 – Grøndalskvarteret, Alderslyst, der
fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse.
Den specifikke boliganvendelse er åben-lav og max-bebyggelsesprocenten er 30. Endvidere er
det bestemt, at den enkelte ejendom skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m2 og max.
1399 m2, og der skal på grunden kunne indskrives et kvadrat på min. 25 x 25 m.
Der søges om godkendelse til at opføre en tæt-lav bebyggelse med 2 boliger indenfor en
ramme, hvor den specifikke boliganvendelse er åben-lav.
Høringssvar
Der har været afholdt nabohøring i perioden 30. maj – 13. juni 2018 i henhold til planlovens §
20.
Der er modtaget 2 høringssvar fra:
•
•

Ejer, Langelinie 44, Familien Roberts
Lejer, Warmingsvej 7, Mette Torsting

Indsigelserne og Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelserne i notat
dateret 25. juni 2018, er vedhæftet som bilag til sagen.
På baggrund af indsigelserne har rådgiver på vegne af bygherrevalgt at fastholde sin
projektansøgning, dog med få mindre ændringer, jf. afsnittet om beskrivelse af sagen. Der er
desuden fremsendt bemærkninger til indsigelserne som vedlægges som bilag til sagen.
Vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektforslaget overholder kommuneplanrammens
max. bebyggelsesprocent på 30 %. På matriklen eksisterer der i dag 4 tæt-lav boliger, der i alt
har en bebyggelsesprocent på 16 %. Teknik- og Miljøafdelingen anerkender, at det efterlader
en væstentlig byggemulighed på matriklen.

Side 54

Teknik- og Miljøafdelingen anerkender at områdets boliganvendelse er åben-lav og at denne
specifikke matrikel i forvejen har en særlig identitet i et åben-lavt boligområde, hvorfor vi er af
den overbevisning, at denne sag ikke vil danne præcedens for lignende ansøgninger inde for
kommuneplanramme 11-B-05.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at kommunens parkeringsnorm skal fastholdes.
Der er givet andre afslag på lignende forspørgsler. Der skal derfor sikres 1,5 p-plads pr. bolig,
da området betragtes som et tæt-lav boligområde. Dette vil muligvis betyde, at projektet skal
reduceres. Desuden er det en meget uheldig parkeringsløsning med udbakning fra den nordlige
p-plads til Warmingsvej. Denne trafiksikkerhedsmæssige dårlige løsning skal undgås.
Kommuneplanens minimums grundstørrelse på 700 m2 kan ikke overholdes, men
minimums grundstørrelsen kan heller ikke overholdes for de eksisterende 4 boliger i dag.
Såfremt ejer senere ønsker at udstykke ejendommen, skal Bygningsreglementets §175 om
byggeret og helhedsvurdering overholdes. En forudsætning for en udstykning i grundene på
mindre end 700 m2 er en helhedsvurdering, som tager hensyn til grundens størrelse,
afstandsforhold, højdeforhold, bebyggelsesprocent og de ubebyggede arealers indretning.
Denne vurdering foretages udelukkende ifm. udstykningsønsker.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt nabohøring i perioden 30. maj - 13. juni 2018 i henhold til planlovens §
20.
Der er modtaget 2 høringssvar.

Bilag
Bilagsliste

1 (Indsigelsesnotat - 7168154)
2 (Forslag Warmingsvej 7-13 - 7168187)
3 (Partshøring - 7222956)
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Bilagsliste

19 (Offentlig) Godkendelse af inddragelsesrapport og
udbudsproces for gågaderenovering i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2017-06182

Resume
De seneste par måneder har der været gennemført forskellige inddragelsesaktiviteter om
gågadernes fremtid, som er ført til en rapport med hovedtemaer og analyser til brug for
skitseringsfasen. Inden projektet udbydes til skitserings- og projekteringsrådgiver, skal både
rapport og udbudsproces godkendes.

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



at inddragelsesrapporten for gågaderne godkendes
at udbudsprocessen godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt. Der arbejdes videre med de foreslåede afprøvninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Processen frem til nu:
I foråret 2018 har der været afviklet en grundig bruger- og borgerinddragelsesproces, hvor
interessenterne har haft mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og byde ind med
ønsker og idéer til stemninger og værdier i de fremtidige gågader.
Der har været afholdt dialogmøder med butikkerne og ejendomsejerne og der har været opført
en pop up stand i gågaderne i en periode på 2½ uge, hvor borgerne har haft mulighed for at
deltage. Ydermere er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra butikker,
ejendomme, lokalråd, turistchef, beboere og Handel Silkeborg. Følgegruppen har bl.a. været
på byvandring i gågaderne og har deltaget i en studietur til Vejle og Flensborg.
Outputtet fra de forskellige inddragelsesaktiviteter og analyser er samlet i en rapport, som skal
danne grundlag for skitsering af gågaderne.
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Rapporten peger på 3 hovedtemaer, som der bør arbejdes videre med:
 Grønt og vand i gaden
 Stemning og identitet
 Trafik og tryghed
Derudover har der været meget stort fokus på følgende 2 temaer udenfor gågaden:



Passager og gårdrum
Enderne skal aktiveres (Norups Plads og Søndertorv)

Rapportens indhold og mulige strategier
Af rapporten fremgår det, at der skal arbejdes med gadernes identitet og stemning. Der skal i
skitseringsfasen tages stilling til, om Vestergade og Søndergade skal være ens, og om hele
den enkelte gades forløb skal have samme udtryk. Ligeledes skal der være fokus på
samarbejde om bl.a. at undgå tomme butikslokaler.
Der er givet udtryk for at der er et behov for at styre, hvordan og hvornår der må ske
vareindlevering i gaderne. Ligeledes hvornår der må cykles i gaden og placering af
cykelstativer, som bør være væk fra gaderne.
Der er et stærkt ønske om, at vi skal skabe grønne gågader, og gerne med synligt
vandelement. Flere nævner en ambition om, at vi skal være Danmarks grønneste gågade,
hvilket kan hænge fint sammen med at være Danmarks Outdoor Hovedstad.
Som del af at skabe en grøn gågade, er det oplagt at inddrage smartcityløsninger. Løsninger
som giver en gevinst i forhold til miljø og drift og som udnytter den moderne teknologi mv.
Der er ønsker om at arbejde med løsninger som fx belysning, varme i belægningen, grøn
energi og styring af adgange. De 4 emner skal med som optioner i udbuddet.
I inddragelsesfasen har det vist sig, at der er et stort ønske om at aktivere både Søndertorv og
Norups Plads. Specielt Søndertorv har potentiale til mere. Hvis Søndertorv renoveres i
sammenhæng med gaderne og med de rigtige oplevelses- og aktivitetsmuligheder og som en
”eyecatcher”, kan Søndertorv være med til at styrke den ydre del af Søndergade. Norups Plads
er anlagt til at være en trafikplads, hvor trafikken fra vest møder midtbyen og gågademiljøet.
Byrummet leder trafikken og det har ikke været et mål i sig selv at pladsen skal være en
opholdsplads.
Passager og gårdrum (Mejerigården og Bios Gård) bliver nævnt som potentialer til at skabe et
mere fuldendt og spændende gågademiljø. Muligheder som til dels kræver samarbejde med
ejendomsejere og som ligger udenfor projektet.
For at undersøge hvad der skal til for at skabe de bedste løsninger for de fremtidige gågader,
nævner rapporten forskellige mulige strategier, strategier som vi ønsker at teste i løbet af det
næste år.
Spørgsmål til udvalget
Af rapportens anbefalede muligheder til afprøvning ønsker Teknik- og Miljøafdelingen at drøfte
følgende strategier og muligheder, som bør testes:
 For at få mere liv og flow i den ydre del af Søndergade ønskes en afprøvning af kørsel
med biler ind i Søndergade, så Nygades ensretning fortsættes syd ad Søndergade og ad
Markedsgade mod Bindslevs Plads. Herved kan den dobbeltrettede trafik på en del af
Nygade undgås. Dette kan kombineres med, at der lukkes for offentlig parkering i
Mejerigården. En let trafikstrøm kan være vitalierende for nogle typer af butikker, hvis
der f.eks. er mulighed for korttidsparkering lige udenfor. En ensretning vil også kunne
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skabe mere ro i Nygade og øget fodgænger sikkerhed, da en del af gaden i dag er
plaget af P-søgetrafik.
Permanent afspærring af Søndergade og Vestergade for varetransport fra kl. 10-18, for
at opprioritere fodgængertrivsel.
Costa del Søndertorv med sandstrand/beachvolley/ palmer o.l. på Søndertorv, for at
øge aktiviteten og afprøve om det kan være et opholdssted med leg trods skygge.

Udbudsproces:
Projektet bør udbydes som totalrådgivning med både landskabsarkitektur- og
ingeniørrådgivning. Udbuddet gennemføres ved en prækvalifikation, som er åben for alle.
Herefter udvælges 3 bydere til en efterfølgende dialog- og tilbudsfase.
Der udvælges på følgende kriterier:
 Pris
 Bemandingsplan og CV’er og projektledelse
 Projektets hovedgreb og koncept
Faser og tidsplan:
Det forventes, at der foreligger et skitseprojekt til politisk godkendelse i april 2019, og at
projektering og udbud finder sted i den resterende del af 2019, således at anlægsfasen kan
opstarte primo 2020.
Forventet tidsplan:
September 2018: Prækvalifikation
Oktober 2018: Udvælgelse af 3 tilbudsteams
Uge 43: Kick off- og besigtigelsesmøde
Uge 43-45: Tilbudsperiode (hovedgreb/koncept)
Uge 46: Præsentationer
Uge 47: Bedømmelse
Uge 48 – 51: Standstill periode
Uge 1 2019: Kontraktmøde
Uge 2- 12: Skitseringsfase
April 2019: Skitseprojekt godkendes.
Maj – Okt. 2019: Hovedprojekt og detailprojekt
Nov. 2019: Udbud af gågaderne
2020-21: Etapeopdelt anlæggelse af gågaderne med forventet opstart februar 2020 og med
anlægsstop i perioden ult. november – medio januar.
Der skal i faserne ske dialog med følgegruppen udover den løbende dialog med bygherre.
Søndertorv
Der er frem til 2021 afsat 22 mio. kr. til renovering af Vestergade og Søndergade. Det er en
kvadratmeterpris som minder om Østergades niveau. Der er i budgettet i ”senere” afsat 10
mio. kr. Søndertorv fremstår nedslidt i belægning og udtryk. Der er i løbet af de seneste 5-10
år brugt meget begrænsede midler på at skifte hullede fliser, regulere plantebede, så
egetræerne fik det bedre, og senest malet bænke i forbindelse med den midlertidige
streetzone.
Rigtig mange peger på at Søndertorv bør løftes i forbindelse med gågaderenoveringen. Det
foreslås derfor at der afsættes 8 mio. kr. til omlægning af Søndertorv og 2 mio. kr. til mindre
tiltag i det resterende gågademiljø. Eksempelvis renovering af belægningssætninger i
Nygade/Tværgade og mulige tiltag i passager og Mejerigården. Søndertorv er nogenlunde
samme areal som Norups Plads. Norups Plads blev anlagt for 9 – 10 mio. kr. i 2008.
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Borgerinddragelse
Interessentinddragelsen har bestået af flere forskellige aktiviteter som har sikret en bred
inddragelse af både handelsdrivende, ejendomsejere, brugere og borgere generelt.
11. april 2018
18. april 2018
15. maj 2018
25. maj – 9. juni
2018
31. maj 2018
4. juni 2018
11. juni 2018

Dialogmøde for handelsdrivende i Vestergade om gågadeproces
Dialogmøde for handelsdrivende i Søndergade om gågadeproces
Workshops for erhvervsdrivende/organisationer/foreninger/naboer
Pop up stand i byrummet for borgere/turister
Byvandring for følgegruppen
Dialogmøde med ejendomsejere i midtbyen om gågaderenovering
Studietur for PVU/repræsentanter fra Handel Silkeborg/Følgegruppe

Følgegruppen vil løbende blive inddraget i processen frem til indvielse af gågaderne.

Bilag
Bilagsliste

1 (Bilag til PVU 060818 Inddragelsesrapport - 7175676)
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Bilagsliste

20 (Offentlig) Behandling af ansøgning om materialesalg
fra Sinding Grusgrav
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EJD-2017-05824

Resume
Firmaet Sinding Grusgrav tilfører råstofmaterialer (tilslagsmaterialer) til Sinding grusgrav fra
andre grusgrave. Materialet blandes med råstofferne fra Sinding grusgrav til færdige varer.
Sinding Grusgrav ønsker landzonetilladelse til også at sælge af de tilførte materialer. Lokale
beboere er generet af trafik fra grusgraven. Det skal besluttes, om Sinding Grusgrav kan få
landzonetilladelse til salg af de tilførte produkter.

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


at udvalget beslutter, om Sinding Grusgrav kan få landzonetilladelse til salg af de
tilførte materialer, som der er ansøgt om.

Beslutning
Der gives ikke landzonetilladelse til det ansøgte, fordi trafikbelastningen i området i forvejen
er stor.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Da visse sten- og sandtyper ikke er til stede i Sinding grusgrav hentes disse materialer i andre
grusgrave og blandes i Sinding grusgrav til færdige produkter. For eksempel tilføres grus til
opblanding med lokalt udvundet sand til stabilgrus.
Firmaet Sinding Grusgrav, der ejer og driver grusgraven, søger om landzonetilladelse til salg af
disse tilførte produkter i en ren form, og hvor materialerne derfor ikke indgår i produkter, som
har sin primære oprindelse på stedet.
Ansøger oplyser i ansøgningen, at det drejer sig om salg af følgende materialer:
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0-16 mm knust granit
2-8 mm perler
8-16 mm ærter
16-32 mm nødder
0-32 mm knuste sten
Det drejer sig om ca. 3.500 m3/år svarende til ca. 350 kørsler om året.
Om adgangstilladelse efter Lov om offentlige veje
I 2016 fik Sinding Grusgrav landzonetilladelse (Lov om planlægning) og adgangstilladelse (Lov
om offentlige veje) til at etablere en ny adgangsvej til Nørhedevej syd for Sinding. Formålet
med vejen var at skabe en transportvej fra syd til grusgraven, uden at trafikken som hidtil
skulle køre gennem Sinding. Vejen blev etableret med støjvold på nordsiden op mod Sinding.
Adgangstilladelsen blev givet på baggrund af en ansøgning om en trafik på 25-35 kørsler pr.
dag.
”En kørsel” skal forstås på samme måde, som når man laver måling af trafik. Her lægger man
målere ud over vejen, og hver gang f.eks. en lastbil kører hen over, er der tale om en kørsel.
En lastbil, der kører ind i grusgraven og ud igen, har derfor kørt 2 kørsler på adgangsvejen.
Teknik- og Miljøafdelingens Vejsektion (myndighedsteamet) har vurderet det ansøgte i forhold
til den adgangstilladelse, der blev givet i 2016. Hvis der gives landzonetilladelse til
materialesalget skal adgangstilladelsen efter Lov om offentlige veje ændres så den kan
indeholde den ansøgte anvendelse til kørsel med varer i direkte salg. På baggrund af
henvendelser fra lokale borgere om mere kørsel end tilladt forventes adgangstilladelsen i den
forbindelse at blive suppleret med følgende formulering: ”Adgangstilladelsen efter Lov om
offentlige veje gives under forudsætning af, at der maksimalt er 35 lastbilture pr. dag, samlet
for begge retninger tilsammen, ad adgangsvejen mellem Nørhedevej og grusgraven. Viser det
sig f.eks. ved tællinger på stedet, at antallet af daglige ture er større end 35 vil
adgangstilladelsen blive inddraget igen.”
Resultat af naboorientering:
Der er modtaget bemærkninger fra 8 adresser samt fra Skægkær Lokalråd.
De 8 adresser er vist med røde markeringer på kortet nedenfor.
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Bemærkningerne går generelt på, at der allerede er væsentlige ulemper ved trafikken til og fra
grusgraven, herunder støv og støj og skolebørns sikkerhed, og at man derfor ikke ønsker
yderligere trafikmængder.
Ansøger påpeger blandt andet, at ansøger har etableret en ny adgangsvej til Nørhedevej syd
for Sinding, hvorfor trafikken gennem Sinding er mindre.
Årsdøgnstrafikken (ÅDT – det vil sige trafikmængden jævnet ud som et gennemsnit pr døgn) i
2018 syd for den ny adgangsvej syd for Sinding er 150 lastbiler. ÅDT i 2018 ved Sindingvej i
Skægkær er 88 lastbiler. Det giver i alt 238 lastbilkørsler i gennemsnit pr. døgn nær
grusgraven. Størstedelen af lastbilerne må formodes at være til og fra grusgraven.
Den ansøgte salgsmængde på 3.500 m3/år svarer ifølge ansøger til 350 kørsler om året i
gennemsnit. Det er ca. 1 pr. ugedag.
Selv om det faktuelle antal af kørsler skulle være højere end forudsat af ansøger, er det ekstra
antal kørsler som det ansøgte vil medføre lille i forhold til den samlede lastbiltransport på
vejen omkring Sinding.
Omvendt er trafikken allerede inden det ansøgte generende for borgerne i Sinding, hvorfor en
mindre trafikforøgelse kan have en uforholdsmæssig stor betydning for borgerne.
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Borgerinddragelse
Der er foretaget en normal naboorientering om det ansøgte, og der er tilsendt kommunen 9
bemærkninger.

Bilag
Bilagsliste

1 (Bilag 1 - nabobemærkninger - 7143055)

2 (Bilag 2 Ansøger svarer på nabobemærkninger - 7143113)
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Bilagsliste

21 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af
arkitektkonkurrence for søfront og havn
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2018-01116

Resume
I forlængelse af tidligere orientering om en arkitektkonkurrence for søfront- og havnearealerne
er oplæg til proces, organisation og økonomi viderebearbejdet. Der ønskes afholdt en to-faset
arkitektkonkurrence med henblik på fastlæggelse af placering af nyt Museum Jorn samt
udarbejdelse af en samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Der udvælges tre teams
til konkurrencen, og der udpeges afslutningsvis en vinder. Der ønskes fra Teknik- og
Miljøafdelingen en igangsætning af konkurrencen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget


at igangsætning af arkitektkonkurrencen, med afsæt i den beskrevne udbudsstrategi,
godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt. Ungeborgmesteren tilbydes plads i referencegruppen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Arealerne omkring søfronten og havnen er de måske mest attraktive arealer i Silkeborg by.
Der er både en betydelig investeringsinteresse knyttet til arealerne og stor opmærksomhed på
at sikre en god offentlig, rekreativ og trafikal udnyttelse af det, der af mange silkeborgensere
opleves som byens hjerte. Derfor er Silkeborg Kommune og Realdania gået sammen med en
række lokale sponsorer om en arkitektkonkurrence for at tilvejebringe en samlet masterplan
for søfront- og havnearealerne. Byrådet er orienteret 18. juni 2018.
Som et led i forberedelserne af en arkitektkonkurrence er udarbejdet en udbudsstrategi.
Udbudsstrategien beskriver dels den ønskede proces omkring arkitektkonkurrencen, dels det
organisatoriske og politiske setup omkring konkurrencen.
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Konkurrencen
Der ønskes afholdt en to-faset arkitektkonkurrence:
-

-

Fase 1 fokuserer på en bystrategisk analyse af konkurrenceområdet og skal fastlægge
et hovedgreb og den overordnede placering af funktioner, bl.a. et nyt Museum Jorn.
Funktioner skal placeres der, hvor de indgår i størst mulig synergi med byen i forhold til
at skabe byliv i midtbyen.
Fase 2 tager afsæt i den valgte placering af nyt Museum Jorn og skal tilvejebringe en
samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Masterplanen skal indeholde et
hovedgreb, en vision og konkrete værktøjer for den efterfølgende planlægnings- og
realiseringsproces.

Der afholdes en indledende prækvalifikation med henblik på at udvælge tre tværfagligt
sammensatte teams til opgaven. De tre teams deltager alle i begge faser, hvorefter der
udpeges en vinder.
Tidsplan
Arkitektkonkurrencen forberedes i sommeren 2018 og skydes i gang med annoncering og
prækvalifikation i september 2018. Målet er at have en samlet masterplan færdig til martsapril 2019.
Overordnet tidsplan:
 Juni – medio august 2018: Forberedelse af arkitektkonkurrence inkl. opstartsworkshop
for styregruppe og projektgruppe (forventet i uge 32).
 Juni – oktober 2018: Udarbejdelse af konkurrenceprogram og -betingelser.
 Medio august – primo november 2018: Prækvalifikation og udbud inkl. valg af
deltagende teams.
 November 2018 – primo januar 2019: Arkitektkonkurrencens fase 1 inkl.
opstartskonference (forventet i uge 47).
 Januar 2019: Bedømmelse af arkitektkonkurrencens fase 1.
 Februar – medio marts 2019: Arkitektkonkurrencens fase 2.
 Marts – primo april 2019: Bedømmelse af arkitektkonkurrencens fase 2 inkl.
offentliggørelse af vinder.
Organisation
Arkitektkonkurrencen forankres hos en styregruppe sammensat af repræsentanter fra
Silkeborg Kommunes administration, Realdania, Museum Jorn, Hjejleselskabet og en
repræsentant for den lokale sponsorgruppe. Styregruppen er det besluttende organ for
konkurrencen.
Styregruppen suppleres af en faggruppe bestående af udvalgte fagchefer i Silkeborg
Kommune, koordinator fra Museum Jorn samt projektlederen. Faggruppen bidrager med
faglige afklaringer undervejs i forløbet, herunder særligt omkring udarbejdelse af
konkurrenceprogram.
Vinder af konkurrencen udpeges af et bedømmelsesudvalg bestående af:
-

Borgmester Steen Vindum
Plan- og Vejudvalgets formand Hans Okholm
Direktør Jann Hansen
Planchef Trine Skammelsen
Astrid Bruus Thomsen, Realdania
Peter Stampe, Museum Jorn og Hjejleselskabet
Fagdommer 1 (landskab/byplan)
Fagdommer 2 (bystrategi/byliv/økonomi)
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I bedømmelsesprocessen deltager en referencegruppe som rådgivere for
bedømmelsesudvalget. Referencegruppen består af 1. og 2. viceborgmester, de resterende
medlemmer af styregruppen, udvalgte fagchefer samt repræsentanter for den lokale
sponsorgruppe.
Politisk proces
Foruden den politiske deltagelse i bedømmelsesudvalg og referencegruppe orienteres Plan- og
Vejudvalget undervejs i konkurrenceforløbet:
-

Orientering om valg af teams samt endeligt konkurrenceprogram
Orientering om valg af placering af nyt Museum Jorn (også til byrådet)
Orientering om valg af vinder (også til byrådet)

I tillæg hertil vil byrådet skulle godkende, at den samlede masterplan lægges til grund for
kommunens videre planlægningsarbejde.
Den samlede udbudsstrategi er godkendt af styregruppen 20. juni 2018. Udbudsstrategi er
vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse
Der er i konkurrenceforløbet et ønske om også at sikre borgere muligheden for at komme med
forslag og idéer til masterplanen. Da konkurrencen forløber parallelt med Planstrategi 2040, og
da begge dele handler om den strategiske udvikling af Silkeborg, afholdes borgermøder i
sammenhæng mellem planstrategi og konkurrence. Der vil blive afholdt et møde i september,
hvor borgernes input kan integreres i konkurrenceprogrammet samt et møde i januar/februar,
hvor borgerne kan komme med input i forbindelse med valg af placering af et nyt Museum
Jorn. Disse input kan medtages i sagsfremstilling til byrådets orientering af den endelige
placering af museet.

Økonomi
Arkitektkonkurrencens samlede budget er på ca. 2.190.000 kr. ekskl. moms. Realdania
bidrager med 1,2 mio. kr., hvoraf skal betales 17,5 % i fondsafgift. Herudover bidrager lokale
sponsorer med ca. 600.000 kr. Silkeborg Kommunes medfinansiering er på 600.000 kr.
Det foreløbige budget er vedlagt som bilag.

Bilag
Bilagsliste

1 (Søfronten udbudsstrategi - 7161597)

2 (Foreløbigt budget og finansieringsplan - 7222646)
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Bilagsliste

22 (Fortrolig) Beslutning om kondemnering af bolig
Sagsbehandler: DR18058
SagsID: EJD-2018-01320
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23 (Fortrolig) Beslutning om kondemnering af bolig
Sagsbehandler: DR18058
SagsID: EJD-2018-01321
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24 (Fortrolig) Beslutning om kondemnering af bolig
Sagsbehandler: DR18058
SagsID: EJD-2018-01322
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25 (Offentlig) Orientering om støjproblemer langs
Silkeborgmotorvejen
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2018-03895

Resume
Udvalgsformand Hans Okholm har ønsket en orientering om hvor Silkeborg Kommune står i
arbejdet med at hjælpe de mange støjramte borgere langs Silkeborgmotorvejen.

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalgsformand Hans Okholm ønsker en orientering om hvor Silkeborg Kommune står i
arbejdet med at hjælpe de mange støjramte borgere langs Silkeborgmotorvejen, herunder
især med henblik på en orientering om, hvorvidt der er en dialog med Vejdirektoratet og om
der i den forbindelse er bevægelse i hvad Vejdirektoratet kan og vil tilbyde at gøre for at
afhjælpe de støjgener, der er.
Endelig må orienteringen gerne indeholde en status på kommunens egne undersøgelser i
forhold til støj og hvor ansvaret for udbedringen ligger, samt hvad der forventes af
kommunens foretræde for transportministeren senere i august.
Baggrund:
Anlæg og drift af motorveje, herunder om motorvejene lever op til alle gældende regler,
bestemmelser og grænseværdier er udelukkende en statslig opgave. Flere har imidlertid rejst
tvivl om dette forhold, hvorfor Silkeborg Kommune har anmodet et eksternt advokatfirma om
en uvildig vurdering, så uvildig som en bestilt opgave nu kan blive. Der vedlægges til
orientering det endelige notat fra advokatfirmaet Dahl.
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Derudover vil Teknik- og Miljøafdelingen give en mundtlig orientering på mødet om, hvordan
Vejdirektoratet forholder sig til de fire forskellige lokaliteter, hvor grænseværdierne er
overskredet (Resenbro, Gødvad, Hvinningdal, Funder).

Bilag
Bilagsliste

1 (Notat om støj fra motorvej - 7221715)
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Bilagsliste

26 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2017-06818

Beslutning
Taget til efterretning.
Orientering om grusgravning i Hjøllund.
Orientering om byggeri ved Oslovej.
Spørgsmål om udeservering i forbindelse med Riverboat.
Kommentarer til offentligt møde om planlægning/udvikling i Silkeborg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.


Driftsbudget for kollektiv trafik 2019.



Folkemødet i Silkeborg afholdes 28.-29. september 2018 på og ved Campus Bindslevs
Plads. Nærdemokratiudvalget har anmodet om, at alle fagudvalg drøfter og beslutter,
om man ønsker at spille en rolle i folkemødet og i givet fald hvilken.

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste
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27 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2017-06820

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

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

Bilag
Bilagsliste

Bilagsliste
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