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SILKEBORG - BYRUM VED  HAVNEN

24.08.2020 - Rev. 01

DISPOSITIONSFORSLAG



WERK Arkitekter ApS
Laplandsgade 4A, 2. sal
2300 København S

Landskabsarkitekt:

Silkeborg Kommune
Søvej 1-3
8600 Silkeborg

Bygherre:

2 BYGHERRE   Silkeborg Kommune     PROJEKT  SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN              FASE   Dispositionsforslag                                                    DATO   24.08.2020  
 



BAGGRUND
• Baggrund      5
• Formål       7
• Baggrund parallelkonkurrence    8
• Eksisterende forhold     10
• Forudsætninger, trafik og forbindelser   12
• Øvrige forudsætninger     14

DISPOSITIONSFORSLAG
• Oversigtsplan 1:2500     18
• Overordnede greb     19
• Havnedokken      20
• Byrum til byliv      22
• Landskabsplan 1:1000     24
• Organisering på vandet     25
• Planens lag      26

DELOMRÅDER       30
• Søtorvet       32
• Langebro, ny promenade     34
• Østergade og Langebro     36
• Den østlige havnekant     38
• Havnepladsen      40
• Dokken       44
• Museumspassage og banesti    46
• Banestien      48

PLANENS ELEMENTER

• Belægninger      52
• Kanter       54
• Beplantning      56
• Belysning      58
• Inventar       60
• Kunststrategi      62
• Afvanding      66
• Brandredning      67

ANLÆGSOVERSLAG
• Etapeplan      70
• Anlægsoverslag      71

BILAG        
Kørekurver, eksisterende og fremtidige
Hydrauliske forhold omkring Langebro

TEGNINGER: 
Eksisterende forhold 1:1000 (landinspektørplan) 
Landskabsplan 1:1000 

INDHOLD
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BAGGRUND 
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Målet for udviklingen af Havnen er at skabe et kulturelt mødested i byen – et sted 
som både rummer det lokale hverdagsliv og samtidig kan fungere som venue for 
nogle af byens største arrangementer.

Havnen er en af Silkeborgs mest velbesøgt destinationer. Både de maritime, 
sportslige og kulturelle tilbud tiltrækker årligt et stort antal besøgende – både 
lokale borgere og turister. Havneområdet er dog dårligt sammenhængende 
med den øvrige by og de mange gæster bevæger sig ikke ind til selve midtbyen. 
Potentialet i Havnens og Papirfabrikkens besøgende kommer derfor ikke resten af 
midtbyen til gode.

Renoveringen af havnebyrummene skal sikre, at havnerummet både på tværs af 
Østergade/Langebro og på tværs af vandfladen opleves som en sammenhængende 
helhed og i en høj kvalitet.

FORMÅL

Der skal lægges særlig vægt på forbindelserne på tværs af Langebro og til Torvet i 
Silkeborg. Der skal anlægges ny plads ved Søtorvet, havnepladsen skal renoveres, 
havnens ”kanter” skal i spil og forbindelserne imellem byrummene skal sikre 
sammenhæng og helhed. Projektet skal understøtte Hjejleselskabets behov for 
udvidelse og samspil med museets have og forplads. Der skal ligeledes sikres 
samspil med skitseprojektet for Kirkepladsen og forbindelse herfra og til havnen.

Projektet omfatter endvidere forslag til renovering af den stiforbindelse, som løber 
mellem havnen og Chr. 8. Vej. Stien er et tidligere baneareal til Papirfabrikken, som 
de seneste 20 år har henlagt som ”urørt sti” med potentiale for at skabe væsentlig 
sammenhæng i byen. Stien skal gøres mere attraktiv og aktiv, og indrettes som et 
oplevelsesrum.
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29EFFEKT I Trafikplan I Colliers I WTM Engineers I GAME I Camp Adventure
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Plan havneområdet, EFFEKT (ikke målfast)

BAGGRUND - PARALLELKONKURRENCE

Silkeborg Kommune har sammen med Realdania i 2019 gennemført 
en arkitektkonkurrence for Søfronten og Havnen i Silkeborg som bl.a. 
omfatter projektområdet. Konkurrencen havde deltagelse af 3 teams, 
EFFEKT, SLA og BIG, og forløb som parallelopdrag. Som resultat 
af konkurrencen ligger der derfor 3 forslag til disponeringer af bl.a. 
havneområdet. De tre forslag skal viderebearbejdes i forbindelse med 
dispositionsforslaget. 

For Havneområdet skulle konkurrenceforslagene undersøge følgende:
• Hvordan Havnen kan udvikles og styrkes som signaturvenue i 

Silkeborg, samtidig med at sammenhængen til den øvrige midtby 
forstærkes, så Havnens mange besøgende også ledes videre til 
midtbyens andre kvarterer og attraktioner.

• Hvordan Havnen, Remstrup Å og de store landskabelige 
sammenhænge – med Hjejleselskabet som bindeled til Søhøjlandet 
– bruges og forstærkes. 

• Hvordan en ny havnedok funktionelt og strukturelt kan indgå som en 
sammenhængende del af det øvrige havneområde.

• Hvilke nye, bylivsskabende funktioner, der kan placeres på Havnen, 
så der både funktionelt og strukturelt skabes synergi mellem vigtige 
destinationer og attraktioner på Havnen og i midtbyen.

• Hvordan trafik og parkering på Havnen kan afvikles, så der skabes 
flere muligheder for byliv, nye funktioner, ny udvikling og bedre flow.

Nærværende dispositionsforslag for havneområdet tager udgangspunkt i 
de idéer der er fremkommet ifm. parallelkonkurrencen.
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HAVNEN - OUTDOOR KULTURFORUM 1:500
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Eksisterende forhold  og funktioner i  området
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AFGRÆNSNING
Opgaven omfatter følgende arealer på havnen:
• Havnepladsen
• Promenaden/Åhavevej på strækningen fra Langebro til roklubben.  
• Havnekanten langs Sejsvej
• Den kommende byplads ved Søtorvet
• Østergade/Langebro – strækningen fra Christian 8.s Vej til 

rundkørslen ved Sejsvej.
• Jernbanestien - stiforbindelse mellem Havnen og den sydlige ende 

af Christian 8.s Vej. 

FUNKTIONER OG AKTØRER I OG OMKRING OMRÅDET
Havnen er hjemsted for en lang række kulturelle funktioner og 
rekreative aktiviteter relateret til vandet. Det er målet at en renovering 
af havneområdet skal give disse funktioner og aktiviteter bedre vilkår og 
muliggøre en større synergi aktørerne imellem.

Fremtidig Havnedok
Lokalplanen for havneområdet giver mulighed for at der opføres 
en havnehal med tørdok. Havnehallen skal give mulighed for at 
Hjejleselskabets turbåde kan renoveres og vedligeholdes indendørs. Der 
er behov for moderne faciliteter til at pleje og vedligeholde bådene, og 
Hjejleselskabet mangler større, permanente kontorfaciliteter mm. som 
erstatning for de midlertidige pavilloner langs Sejsvej.

Bygningen kan endvidere rumme Hjejleselskabets administration og 
billetsalg samt f.eks. roklubbens dragebåde, kanoudlejning, udstilling, café  
offentlige toiletter og lign. Visionen er, at dokanlægget skal rumme flere 
forskellige typer af funktioner og oplevelser, så bygningen ikke kun bliver 
et værksted, men et levende multihus, der inviterer havnens besøgende og 
aktører indenfor. Bygningen skal ikke kun give værdi for husets brugere, 
men hele Havnen og midtbyen. Vedligeholdelsen af bådene skal blive et 
synligt aktiv for området.

Værkstedsbygningen
Mellem Havnepladsen og roklubben ligger en ældre værkstedsbygning som 
er bevaringsværdig på niveau 3. Bygningen forudsættes i lokalplanen for 
havneområdet nedrevet. Funktioner kan i fremtiden huses i havnebokken.

projekt for  

å-parken?
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Slusekiosken

Værkstedsbygningen

Hjejlekiosken

Roklubben

Slusekiosken  
Slusekiosken, beliggende ved Langebro, er en nyere, gul træbygning som 
i dag huser en kiosk og kanoudlejning. Bygningen forudsættes bevaret. 

Hjejlekiosken
Hjejlekiosken er en historisk, bevaringsværdig bygning fra 1911 
i bindingsværkstil, som rummer både kiosk og Hjejleselskabets 
administration. Bygningen forudsættes bevaret.

Silkeborg Roklub
Roklubben er beliggende i en bygning umiddelbart uden for projektområdet 
på en kommunalt ejet grund. Roklubben kan evt. integreres i en fælles 
havnebygning sammen med havnedokken. 

Søtorvet, boligbebyggelse
Søtorvet er et nyt by- og boligområde nordvest for havneområdet og 
Papirfabrikken, som er under opførsel. Området kommer til at bestå af 
32.000 m2 blandet bebyggelse med boliger, detailhandel og erhverv. 
Der opføres ca. 280 nye ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse 
i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene bygges på et hævet  
plateau omgive af et offentligt tilgængeligt byrum. 

Museum Silkeborg
Museum Silkeborg er beliggende i den tidligere Silkeborg Hovedgård fra 
1767. Bygningen er fredet.

Museet planlægger at udvide med to nye tilbygninger. Den ene er en 
udstillingsbygningen, den anden skal huse skoletjeneste og værksted. I 
forbindelse med ombygningen flyttes indgangen til grundens nordøstlige 
hjørne ved Havnepladsen. 

Der er ønske om at bruge banestien fra haven til Christian 8.s Vej som 
adgangsvej til den nye bygning. Der er også ønsker om at renovere 
forhaven og åbne mere op mod omgivelser. 
Projektet er endnu ikke finansieret og der foreligger ikke en tidsplan.

11BYGHERRE   Silkeborg Kommune     PROJEKT  SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN          FASE   Dispositionsforslag                                     DATO   24.08.2020  
 



FORUDSÆTNINGER - TRAFIK OG FORBINDELSER

Vigtige forbindelser til Midtbyen/Torvet

Eksisterende gangsti langs vandkanten
Manglende/dårlige forbindelser

Silkeruten

FORBINDELSER

FORBINDELSER
Et af hovedformålene med projektet er at skabe gode forbindelser på 
tværs af og igennem området. I dag er ruterne gennem området flere 
steder afbrudt eller dårligt sammenhængende.

Der skal skabes sammenhængende forbindelser både til og gennem 
havneområdet. Forbindelsen til Midtbyen via Østergade skal opgraderes 
og tydeliggøres, sådan at der skabes bedre sammenhæng mellem by og 
havn. Der skal være gode, sammenhængende stiforbindelser hele vejen 
langs vandkanten. Dette skal bl.a. opnås ved at implementere ”Silkeruten” 
fra SLA’s konkurrenceforslag.

Forbindelserne både over og på tværs af Langebro skal forbedres. Der 
skal etableres krydsning mellem Åhavevej og Søtorvet. Også krydsningen 
ved Hjejlekiosken, hvor der i dag er fodgængerfelt skal forbedres. Der skal 
etableres bedre forhold for gående over selve broen evt. ved at udvide 
broen eller lignende.

KØRENDE TRAFIK
Det er besluttet at etablere en ny vejforbindelse, Nordskovvej, der kommer 
til at forløbe syd om den østlige del af Silkeborg By. Det forventes at trafik 
over Langebro vil mindskes når Nordskovvej åbner i 2021. Pt. krydser ca.
15.000 biler i døgnet broen. Dette forventes mindsket til 11.000 biler 
i døgnet i 2021. I 2030 forventes trafikken igen at være steget til ca. 
15.000 biler i døgnet.

Langebro udgør i dag en barriere på tværs af området med ringe 
krydsningsmuligheder. Reduktionen i trafikken vil gøre det muligt at 
implementere bedre forhold både langs med og på tværs af Østergade 
og Langebro.

Promenadedelen af Åhavevej er indrettet som en ensrettet sivegade med 
indkørsel fra nord via Østergade. Det ønskes på sigt at lukke promenaden 
fuldstændig for biltrafik sådan at havneområdet udelukkende vejbetjenes 
fra syd via Zeltnersvej og Åhavevej. På Havnens østside er der adgang for 
vare- og handicapkørsel fra rundkørslen for ende af Langebro.

PARKERING
Havnepladsen anvendes i dag primært til parkering. Der er 39 pladser 
hvoraf en er en handicapplads. Det forudsættes, at størstedelen af 
pladserne nedlægges sådan, at der i overensstemmelse med den gældende 
lokalplan vil være min. 10 parkeringspladser på terræn på havnen.  

Parkeringsmuligheder i nærområdet omfatter parkeringskælder  
under Torvet, parkeringskælder under Fredensgård, parkeringshus på 
papirfabrikken og parkeringsplads ved Sejsvej. 
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ØVRIGE FORUDSÆTNINGER

 KANOUDLEJNING

 7 JOLLER
OPMAGASIN. 45 KANOER

 ROKLUB
KAJAKBRYGGE

8 HJEJLEBÅDE

GÆSTEBÅDE, 5 PL

NY HAVNEDOK

EVT. + ROKLUB

NY DOK 1400 M2

5 HJEJLEBÅDE

ADM

BÅDE / BRUG AF VANDRUMMET

Kanoudlejningen har pt. til huse på en båd som ligger til ved 
slusekiosken. Kanoudlejningen i dag 58 kanoer, 15 kajakker og 
7 motorbåde i havnen. De fleste kanoer ligger på lager under 
Langebro. 

Hjejleselskabets flåde omfatter 8 turbåde, som lægger til langs 
havnens østlige kajkant, hvor også billetsalg er beliggende. 

Langs vestlige kajkant er der et mindre antal gæstebådpladser 
til private motorbåde, hvor man kan gøre ophold i indtil 3 timer. 

Roklubben er beliggende umiddelbart uden for projektområdet 
og skal bevares i sin nuværende udformning eller integreres i en 
ny havnedok. 

BYLIV OG EVENTS

De forskellige byrum omkring havnen, skal understøtte hver 
deres funktioner og samtidig være så fleksible, at de kan huse 
både hverdagslivet og for nogens vedkommende også større 
arrangementer og events. 

Haven skal fortsat primært danne ramme om vandrelaterede 
aktiviteter for både kommercielle aktører, foreninger og 
uorganiserede brugere. Herudover skal havnen kunne rumme 
f.eks. havnefest, studenterdans, regatta, jazzfestival mv.

5 HJEJLEBÅDE

EVENTPLADS

En ny havnedok har potentiale til at blive et vartegn og 
samlingspunkt på havnen og et knudepunkt for de maritime 
aktiviteter, hvor der kan skabes synergi mellem de forskellige 
aktører. 

Bruttoarealet for et nyt dokanlæg med Hjejleselskabets  
aktiviteter samt supplerende funktioner er estimeret til ca. 
1.400 m2. Såfremt bygningen også skal rumme f.eks. roklub og 
kanoudlejning skal arealet øges yderligere. 

Primær eventplads - større arrangementer
Byrum - udeservering, mindre arrangementer
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BELÆGNINGER

Havnepromenaden på Åhavevej blev anlagt i 2013-14.  
Promenaden er anlagt med granitfliser af Paradisogranit i 
siderne og en kørebane af pladsstøbt beton. Disse belægninger 
forudsættes bevaret. 

Byrummet langs den østlige side af havnerummet er befæstet 
med en chausséstensbelægning, som ligeledes forudsættes 
bevaret.  

TRÆER

Der i området flere steder træer som kan bevares:
• For enden af Værkstedsbygning, mod Åhavevej er en 

gruppe af store træer. 
• Langs Promanaden står en række af forholdsvis nyplantede 

træer. 
• Ved Slusekiosken er et stor Kastanjetræ
• Langs Sejsvej er en række af Birketræer i et plantebed med 

underplantning. 

LOGISTIK

Der aflæses kul til Hjejlen 1-2 gange ugentligt i sæsonen.

Kanoudlejningen skal have mulighed for at hente og bringe 
kanoer og kajakker med et køretøj med en 16 meter lang trailer. 
Der skal være adgang til roklubben med en 10 meter bådtrailer. 

Varelevering til Hjejlekiosken og Havnekiosken skal fortsat være 
muligt. 

Teknikbrønd på Søtorvet ifm. sluseanlægget skal bevares og skal 
kunne tilses af en servicebil.

Sluseanlægget skal kunne serviceres/oprenses af en lastbil fra 
Langebro.

TEKNIKBRØND

KAJAK TRAILER

KUL

VARELEVERING

SERVICE SLUSE
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DISPOSITIONSFORSLAG
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OVERORDNEDE GREB

Havnens byrum kædes fysisk sammen vha. forbedrede forbindelser 
byrummende imellem, hvor fodgængere og cykelister prioriteres. 
På den måde forbedres også de rekreative ruter gennem området 
ligesom tilknytningen til bymidten styrkes.

Der skabes en fælles identitet for byrummene omkring havnen vha. 
karakteristiske strukturer og et gennemgående materialevalg .

SAMMENHÆNG FYSISK OG VISUELT VANDET SOM HOVEDATRAKTION
HAVNEDOKKEN SOM VARTEGN OG HJERTE

Havnens primære attraktion er vandet og de aktiviteter der foregår på 
det. Udsigt over vandet og ophold tæt ved vandet prioriteres derfor i 
alle byrum. 

Havnedokken er havnens nye vartegn og hjerte og er omdrejningspunkt 
for både områdets vandrelaterede aktiviteter og byens arrangementer 
og events. 
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HAVNEDOKKEN - EN NY DESTINATION PÅ HAVNEN

Det foreslås, at områdets maritime funktioner flytter sammen i en fælles 
Havnebygning som kan blive et kraftcenter for vandrelaterede aktiviteter i 
Silkeborg og et vartegn for havnen. Et multifunktionelt hus på havnen kan 
danne rammen om nye, forbedrede faciliteter for alle aktører og samtidig blive 
et samlingssted hvor både byens borgerne og tilrejsende kommer og oplever en 
havn, der emmer af liv, aktivitet og stemning. 

HJEJLESELSKABET

KANOUDLEJNING

ROKLUB
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BYRUM TIL BYLIV
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BYLIV
Intentionen med helhedsplanen er at skabe en bedre 
sammenhæng for hele området samt at skabe en bedre 
ramme for bylivet på havnen.

En bedre bymæssig sammenhæng understøttes både på 
et overordnet plan med vigtige sigtelinjer og markering 
af vigtige forbindelser, samt på det fysiske niveau ved at 
skabe nogle bedre, mere tilgængelige og mere klare rum og 
forbindelser med gennemgående materialer og stofligheder.

Det store karaktergivende træk for havnen er vandet. Et 
vigtigt fokus er derfor at skabe en stærk og tydelig kontakt 
til vandet, både som ophold ved vandkanten og udsigt til 
vandfladen og aktiviteterne herpå. 

Muligheden for såvel organiseret som uorganiseret ophold 
og byliv er et andet vigtigt fokuspunkt. I havneområdet skal 
der være gode muligheder for at tage en pause og spise 
en is, sidde og læse en bog i solen eller blot iagttage livet 
på og omkring vandet. For de kommercielle aktører er der 
prioriteret plads til caféer og restauranters udeservering 
og større events som byfest og havnefestivaller. Samtidig 
vil byrummet omkring Havnedokken fungerer som en slags 
foyer for bygningens aktiviteter.

BYRUM TIL BYLIV
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ROKLUB

Adm.

Turistfart

Turistfart
8

Udlejning

20 KANOER

7 MOTORJOLLER

45

20 EKSTRA KANOER
KAJAKKER

40 KANOER

ORGANISERING PÅ VANDET

ROKLUB OG GÆSTEBÅDEHJEJLESELSKABET KANOUDLEJNING

• Udlejning og administration i Havnedok
• 60 kanoer - 20 i havnerummet, 40 i havnedok når denne ikke 

bruges af Hjejleselskabet (sommer) 
• Spidsbelastning: 20 ekstra kanoer langs vestlig kant på pladser til 

gæstebåde.
• Kajakopbevaring i Havnedok. 

• Roklub i havnedok (klublokaler, værksted, både mv.)
• Isætning af roklubbens både fra nuværende trædæk
• 5-8 gæstebådpladser til private motorbåde (ophold i maks. 3 timer) 

langs promenade og Langebro. 

• Billetsalg og administration i Havnedokken
• 8 Turbåde. Lægger til langs den østlige havnekant
• Påstigning fra havnepladsen og østlig havnekant
• Tørdok anvendes primæt om vinteren
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PARKERING

PLANENS LAG

OPHOLD, EVENTS, UDESERVERING AKTIVE / ÅBNE KAJKANTER

Aktive kajkanter: Hjejlebåde, udlejningspladser, 
gæstepladser til motorbåde.
Åbne kajkanter: Mulighed for kontakt til/ophold ved  
vandet. Kanoer og kajakker på tur kan lægge til. 

Erhervsparkering

Korttidsparkering, handicapparkering

Cykelparkering

Eksisterende cykelparkering

Udeservering

Events /arrangementer

Uorganiseret ophold
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Nye træer

Eksisterende træer som bevares

Pladsstøbt beton / Mindre formater

Pladsstøbt beton / Store formater

Granitbelægninger

Trædæk

BELÆGNING BEPLANTNING

PLANENS LAG

BELYSNING, INVENTAR

Vejbelysning, Københavnerarmatur.

Parkbelysning (promenade), Toldbod

Byrumsbelysning, master m. spots

Stibelysning, pullert
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DELOMRÅDER

29BYGHERRE   Silkeborg Kommune     PROJEKT  SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN          FASE   Dispositionsforslag                                     DATO   24.08.2020  
 



SØTORVET
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AA

Stiforbindelse

Udsigtstrappe

UdeserveringBetonplint, bedkant og siddekantPlantebed m. skærmende beplantning mod Østergade

Mod Østergade er et stort skærmende og rumskabende plantebed med 
græsser, stauder og forskellige arter træer. Kanten på bedet er en bred 
betonplint som knækker og dermed skaber nicher til uformelt ophold. 
Trædæk er integreret i betonplinten og skaber komfortable siddepladser. 

Som byrummets gulv foreslås en betonbelægning i store triangulære 
formater i en lys, kostet, pladsstøbt beton. Belægningen er ”i familie 
med” betonbelægning på Åhavevej, men er mere detaljerig og i en 
mindre skala. Den primære belysning er master med spots som spænder 
pladsen ud. Mastebelysningen suppleres med pullertbelysning langs 
bedkanten og effektbelysning af de horisontale kanter.

Teknikbrønden til slusen under Langebro bevares og integreres og kan 
serviceres fra pladsen.

SØTORVET

SØTORVET
Det nye byrum mellem den kommende bebyggelse Søtorvet og havnen 
skal primært fungere som ramme om ophold og udeservering mv. i 
tilknytning til stueetagens funktioner.

I overgangen mellem plads og havn foreslås et stort trappeelement i 
beton og træ. Beton, hvor den primære bevægelseslinje fra Åhavevej via 
byrummet og ned til stien langs vandet, og et langt trappeelement med 
træbeklædning som indbyder til at tage ophold og nyde udsigten over 
stryget. 

TVÆRSNIT SØTORVET SNIT AA, 1:100
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F

SIGNATURFORKLARING:

BE: Insitustøbt betonbelægning, 
GF: Granitfliser
GU: Grusbelægning
TR1: Trin, beton
TR2: Siddetrin, træ
TR3: Lave trin, beton b:150mm
KA1: Kantsten m. lysning
KA2: Granitkantsten u. lysning
SÆ: Sæde, træ
PL: Plint, beton
VB: Vejbelysning
LM: Lysmast
PU: Belysningspullert
HL: Håndliste
TH: Træhulsrist

SØTORVET1:250
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Fortov

22.00 21.22
76.12

Cykelsti Kørebaner Cykelsti Fortov Plantebed m. siddekant Træer i rodvenligt plantehul UdeserveringSiddekant Lysmast

09.12 89.1221.95 21.9319.1221.86
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SNIT BB

Plantebed med prydgræsser, stauder og forsk. træer Søtorvet med cafeområde/udeserveringBredt fortov Siddeplint med træsæde Betonbelægning Adgang til taghave/bypark

BB1

SØTORVET

TVÆRSNIT SØTORVET. SNIT BB1, 1:100
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LANGEBRO - NY PROMENADE
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og skaber kontakt til vandet. En rampe integreres i trappen hvorved der 
skabes niveaufri tilgængeligheden til området omkring Slusekiosken. 
Den eksisterede betonrampe fjernes og trappen foran kiosken udvides. 
Trædækket trækkes ligeledes rund om Slusekioskens platform for at skabe 
en attraktiv sydvendt opholdsplads.

Som belægning på fortovene foreslås samme granitfliser, som er anvendt 
på Åhavevej for at skabe en sammenhæng i områdets materialer. På 
arealet omkring Slusekiosken foreslås den sammen betonbelægning som i 
byrummet ved Søtorvet. Det eksisterende kastanjetræ bevares, men der 
skabes frirum omkring det, således at træet skaber et cafemiljø udenfor 
slusekiosken.

Langs Langebro erstattes det eksisterende autoværn med pullerter 
såd der er fri og uhindret adgang mellem fortov og trædæk. Dele af 
belysningen langs Østergade og Langebro udskiftes med master med 
Københavnerarmatur, så der er samme vejbelysning på hele strækningen.

ØSTERGADE OG LANGEBRO
For at forbedre vilkårene for gående og cyklister ændres vejprofilet på 
Østergade og Langebro. Bredden på vejbanerne mindskes og i krydset 
ved Chr. 8. Vej lægges venstresvingsbane og ligeud sammen, sådan at 
der nedlægges en vejbane. Hermed bliver det muligt at udvide de smalle 
fortove og øge bredden på cykelstierne til 2 meter. 

Det sydlige fortov udvides mest muligt fra krydset ved Chr. 8. Vej 
og til Rundkørslen både for at styrke forbindelsen til Torvet og for 
at forbedre tilgængeligheden mellem havnens øst- og vestside. På 
strækningen over Langebro, suppleres fortovet med en træpromenade. 
Promenaden forsætter som en opholdstrappe i hele Langebros længde 

SNIT CC

CC

BB2

LANGEBRO

KørebanerPromenade, 
trædæk

Siddetrin, træHavnetrappeFortøjningspullertSlusekioskens  platform Fortov, bredtPullert Fortov, smaltCykelsti Cykelsti

TVÆRSNIT HAVNETRAPPE OG LANGEBRO SNIT CC, 1:100
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ØSTERGADE OG LANGEBRO, 1:500
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ØSTERGADE OG LANGEBRO

Bredt fortov og skærmende beplantning ved SøtorvFortov --> CykelstiVejtræ CykelstiKørebaner

Kørebaner

LANGEBRO

Promenade, trædæk Fortov, bredtPullert Fortov, smaltCykelsti Cykelsti

TVÆRSNIT ØSTERGADE. SNIT BB2, 1:100

TVÆRSNIT LANGEBRO. SNIT CC, 1:100
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Den østlige havnekant. Promenade, livet omkring Hjejlens historiske både og havnekiosken med udeservering
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DEN ØSTLIGE HAVNEKANT 1:500
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DD

Promenade, eks. granitbelægningBordurfliserOpmarchbås 
m. steler

Trædæk / Sidde- og liggemøbler SejsvejStensætning

DEN ØSTLIGE HAVNEKANT

HAVNEKANTEN. SNIT DD, 1:100

Ved den primære indgang mod rundkørslen markeres med en 
gruppe træer og belysningsmaster i træ med spots. Eksisterende 
blomsterkummer bibeholdes omkring udeservering. Skiltning begrænses 
og samles så vidt muligt ved indgangene. Det foreslås, at de eksisterende 
opmarchbåse ifm. Hjejlebådene ændres til nye der designmæssigt passer 
med øvrigt inventar på Havneområdet. 

DEN ØSTLIGE HAVNEKANT
Den østlige havnekants primære funktioner skal forsat være af- og 
påstigning til Hjejlebådene og udeservering og byliv i forbindelse med 
Hjejlekiosken. Området tilføjes flere siddemuligheder så der bliver bedre 
mulighed for uorganiseret ophold.  

Området er i dag karakteriseret ved en fin chaussestenbelægning som 
bevares. Dog erstattes det eksisterende bånd af fortovsfliser med 
bordurbånd af samme granittype som anvendes på Åhavevej og på 
fortovene langs Langebro for at skabe en sammenhæng i materialitet.

Langs stensætning langs Sejsvej placeres nogle store langbænke / 
træflåder i stedet for eksisterende bænke. Disse vil skabe forskellige 
sidde- og liggemuligheder med udsigt til havnen og Hjejlebådene.
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HAVNEPLADSEN
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HAVNEPLADSEN

Eksisterende træer langs den nordlige kaj bevares så vidt det er muligt 
og suppleres med grupper af træer ved bygningens indgang og på 
havnekanten.

Som i de andre byrum er belysningen træmaster med spots, som skaber 
en særlig byrumsstemning og giver et både urbant og maritimt udtryk.

I tilknytning til Havnepladsen foreslås det, at haverne omkring restaurant 
Hjejlen og Museum Silkeborg åbnes op, så der skabes en naturlig 
sammenhæng mellem haverne og havnepladsen. De eksisterende hække 
erstattes af betonplinte som tillader færdsel på tværs, skaber en åbenhed 
til havnepladsen og samtidig skaber en række mindre siddemuligheder. 
Den intime stemning i restaurationshaven bevares vha. blomstrende 
træer og frodige plantebede. 

HAVNEPLADSEN
Den nye Havnedok skaber et samlingssted for havnens aktiviteter. 
Omkring bygningen etableres et byrum til ophold og aktiviteter. Pladsen 
holdes relativt åben, så den ville kunne rumme større events som fester 
og festivaler. 

Langs den nordlige havnekaj foreslås et stort trædæk til ophold og 
havneaktiviteter. Her vil man f.eks. kunne sætte kanoer og kajakker i 
vandet eller sidde og slappe af efter en vel overstået rotur. Byrummet 
møbleres med lange træplinte der ligesom trædækket skaber uformelle 
opholdsmuligheder.

Pladsen befæstes med samme betonbelægning som på promenaden. De 
store betonfliser er dermed med til at skabe en sammenhæng i området 
samtidig med at den rå materialitet signalerer havnestemning. 

Havnepladsen. En ramme for bylivet som kan rumme både hverdagsliv og fest
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HAVNEPLADSEN 1:500

Græsser og siddeplinteCafehave, Hjejlen
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EE

Græsser og siddeplinte ParkeringÅhavevej/Promenade Ny dokbygning Cafe og restaurant Havneplads m. siddeplinte

HAVNEPLADSEN

HAVNEPLADSEN. SNIT EE, 1:200
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Parkering Tørdok sdalpstetivitka ,sdalpenvaH

21.68

Ny havnedok efaC/tnaruatseR Træplinte Piletræer Trædæk

21.65 21.50 21.35 21.20

3000

sk
el

3200 15500
10000

Ponton

NY DOKBYGNING
Skal være hele havnens samlingssted og kunne 
rumme de forskellige maritime aktiviteter der er på 
havnen.

Roklub

Billetsalg og 
Turistinfo

Offentlige toiletter 
og omklædning

Scene

Café / Bar

Hjejlebådedok og 
værksted

SIGTELINJE
Tørdokkens rum - med et dobbelthøjt rum med 
transparente facader, vil sigtelinjen gennem 
bygningen bevares bedst muligt, og alle 
havnefunktionerne kan samles i et volumen.

1.sal:
845 m2

Dobbelthøjt
Stueplan:
1210 m2

 VOLUMEN
Ca. 2055 m2, hvoraf 1400 m2 er
er Hjejleselskabets arealbehov

FF

TVÆRSNIT HAVNEPLADSEN. SNIT FF, 1:200

DOKKEN

ParkeringSkel Grønt bælte/parkkant Tørdok Cafe/Restaurant m. udeserveringNy dokbygning Havneplads m. træplinte Trædæk m. siddetrin og brygge til både
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Parkering Tørdok sdalpstetivitka ,sdalpenvaH

21.68

Ny havnedok efaC/tnaruatseR Træplinte Piletræer Trædæk

21.65 21.50 21.35 21.20

3000

sk
el

3200 15500
10000

Ponton

ANKOMST OG PARKERING
Erhversparkering og gæsteparkering

Korttidsparkering

HOVEDINDGANG

Scene

Erhversparkering

Tørdok

Roklub

Ny dok

SOMMER OG  VINTERBRUG
Tørdokken bruges primært om vinteren.
Om sommeren kan den anvendes til opbevaring af 
fx. kanoer og  eller dækkes til og bruges som scene.

ALTERNATIV
Roklubben bevares som den ligger i dag. Den nye 
dok-bygnings struktur er fleksibel.

INDE- UDE
Multifinktionelle  rum.
Dok-graven dækkes til m trædæk, så gulvet er i 
niveau med havnepladsen.

FF

MULTIFUNKTIONELLE RUM 

Inde og ude. Synergi mellem aktiviteterne i tilknytning til den nye dokbygning og havnepladsens rum.
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MUSEUMSPASSAGEN OG BANESTIEN 1:1000

MUSEUMSPASSAGEN BANESTIEN
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BANESTIEN

Chaussesstenbelægning skaber materialesammenhæng til promenaden Eksisterende træer integreres i stien 

Træplinte langs stien med reference til det gamle jernebanetracéBordurbånd til cykler og barnevogne

Destinationer med forskellige programmer til leg, sport, ophold og kunst
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BANESTIEN
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GG

BANESTIEN

Mødesteder
Lysning m. aktivitet og kunst

Granitbelægning,
Chaussessten og og bordurbånd

Sveller,
Bænkeelementer

Skråning, udtynding i beplantningenBusklag udtyndes, velgroede træer bevares

På strækningen mellem Zeltnersvje og Chr. 8.s Vej udvides stien til 
tre meters bredde.  Stien omlægges med chaussesten og langsgående 
bordurbånd for at skabe en tilgængeligt spor. Granitbelægningen vil i 
materialitet skabe en sammenhæng med de øvrige by- og vejrum.

Langs stiens sider udtyndes busklaget og eksisterende velgroede træer 
bevares. På den måde skabes punktvis små destinationer med forskellige 
programmer for leg og aktiviteter eller kunst. Endvidere placeres langs 
stien svellelignende træplinte til ophold som refererer til rutens tidligere 
funktion som jernbanetracé.

Pullertbelysning langs stien vil skabe en stemningsfuld karakter, som 
enkelte steder suppleres med master med spots som en markering af 
aktivitetsdestinationerne.

MUSEUMSPASSAGEN OG BANESTIEN
I det gamle Jernbanetracé som har løbet fra Papirfabrikken og ned 
til stationen etableres en stiforbindelse på strækningen mellem 
Havnepladsen og Chr. 8.s Vej. Forbindelsen tænkes som en 
aktivitetsrute, hvor man ud over at kunne cykle og gå også kan prøve 
kræfter med forskellige lege- og aktivitetsinstallationer som planlægges i 
lommer langs ruten. 

Det første stykke af banestien, langs Museet, ligger i naturlig forlængelse 
af promenaden på Åhavevej og omlægges til et urbant strøg belagt 
med samme granitfliser som på promenaden. Museet har planer om 
at anlægge en langsgående grøft med træer som vil understøtte det 
urbane parkstrøg og give en åbenhed indtil museet. Indgangspartierne til 
museet markeres med master med spots. Ellers belyses passagen med 
toldbodsarmaturer som den øvrige promenade.

TVÆRSNIT BANESTIEN. SNIT GG, 1:100
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PLANENS ELEMENTER
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BELÆGNINGER

Belægningerne vælges med udgangspunkt i ønsket om, at skabe en sammenhængende 
identitet og karakter i havneområdet. Der tages afsæt i de materialer som allerede 
findes i området som videreføres i de nye byrum: Granit i rødlige toner, pladsstøbt 
beton, trædæk. 

Der er i dag flere velfungerende belægninger i en høj kvalitet: Promenadedelen 
af Åhavevej er forholdsvis nyanlagt, med en belægning der dels består af fliser af 
paradisogranit og dels af en pladsstøbt betonbelægning samt er større trædæk ved 
Havnepladsen. Havnekanten langs Sejsvej er belagt med en klassisk chaussésten i 
bueforbandt af høj kvalitet. 

Fortove og forbindelser som kæder bymidten sammen med havnen belægges med 
granitfliser af paradisogranit. Det gælder fortove langs Østergade/Sejsvej og det 
første stykke af banestien. 

Fortovet i rundkørslen ved Sejsvej erstattes med granitfliser og ved Musikteatret 
føres samme fortovsbelægning ligeledes med rundt i langs rundkørslen og kobles til 
eksisterende bælgning. Evt. kan belægningen omkring Musikteatret opgraderes til en 
granitbelægning. Sidstnævnte ligger dog uden for dette projekt. 

På den østlige havnekant bevares den klassiske chausséstensbelægning. Ganglinjen 
som i dag er udført i betonfliser erstattes af bordurbånd af paradisogranit.

Havnepladsen foreslås udført i betonbelægning med samme formater og karakter 
som den pladsstøbte beton på promenaden. Dette giver rummet en robust 
havnekarakter samtidig med at der skabes sammenhæng til belægning på Åhavevej. 

De nye fodgængerovergang over Østergade i hver ende af Langebro udføres 
som brede betonflader med spænder over vejen og har samme karakter som på 
havnepladsen.

På bypladsen ved Søtorvet samt på arealerne omkring Slusekiosken arbejdes ligeledes 
med pladsstøbt beton. Her dog i et mindre format og med en større detaljerigdom 
som passer til disse byrums mindre skala og større intimitet. 

I cafehaven ved Hjejlerestauranten genanvendes eksisterende chaussessten og 
kan suppleres med nye jetbrændte chaussesten på ganglinjer og siddepladser. 
(Belægningen er ikke indeholdt i økonomien)
I museumspassagen fortættes promenadens granitflisebelægningen, som et 
urbant parkstrøg. På den sydlige del fra Zeltnersvej til musset, hvor der er anvist til 
varelevering, suppleres belægningen med græsarmering i et passende bælte langs 
stien.
Banestien opgraderes med en chaussestenbelægning, med et langsgående 
bordurbånd (rødlig granit) og kørespor, som på den østlige kaj. Aktivitetsøerne 
udlægges med grus.
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GRANIT BELÆGNINGER

Granitbelægninger, granitfliser ’paradiso’ og chaussestensbelægninger

Trædæk og trapper langs havnekanten

Insitustøbte betonbelægninger i forskellige store formater, kostede

BELÆGNINGER
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KANTER

Selve havnekanten er et karaktergivende træk, som rummer et stort potentiale i 
forhold til at skabe attraktive steder for ophold og aktiviteter.

På tre udvalgte steder langs havnekanten placeres store trædæk og opholdstrapper 
som skaber en stærk kontakt til vandet. De udgør de primære kantelementer som 
med deres djærve træk relaterer sig til havnens skala. 

Ved Søtorvet etableres et trappeanlæg som dels består af en betontrappe som 
forbinder det øvre byrum med stiforbindelsen nede langs vandkanten og dels af en 
trætrappe med dobbelthøje siddetrin med udsigt over vandet.

Langs Langebros sydside foreslås et langt, sydvendt trappeelement i træ, som dels vil 
skabe et opholdsmiljø både mod vandet og i forbindelse med havnekiosken. 

På havnepladsen foreslås et trædæk langs hele den nordlige kajkant. Dækket vil 
udover at skabe mulighed for ophold fungere som afsæt for nogle af havnedokkens 
aktiviteter som f.eks. kano- og kajakudlejning. 

På den østlige havnekant foreslås et langt bænkeelement langs Sejsvej. Elementet 
udføres med forskellige bredder således at der både skabes sidde- og liggemuligheder.

På Søtorvet gives det store plantebed en bred betonkant som samtidig vil være en 
lang siddeplint med nicher hvor plinten knækker. Trædæk integreres i plinten for at 
indbyde til at tage ophold.

Samme plintelementer foreslås gentaget langs Museumshaven og i overgangen 
mellem restaurant Hjejlen og Havnepladsen, således at haverne både markeres og 
åbnes op mod omgivelserne.

54 BYGHERRE   Silkeborg Kommune     PROJEKT  SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN              FASE   Dispositionsforslag                                                    DATO   24.08.2020  
 



Trædæk integreret i betonplint

Træplinte Siddemøbler i forskellige formationer af træsveller

Træflåder, sidde- og liggemøbler

Betonplinte som siddekanter Siddeplinte i samspil med plantebede

KANTER
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BEPLANTNING

Opstammet Ask
Pil, Sølvpil og Hængepil
Fligebladet El
Fuglekirsebær
Hjertetræ
Eksisterende træ

Beplantning vil både bestå af trærækker der markere forbindelser, solitære træer der 
skaber en særlig stemning i byrummene og rumskabende beplantninger, der skaber 
et frodigt og grønt udtryk. 

Eksisterende velgroede træer i området bevares i videst muligt omfang. Det gælder 
Kastanjetræ ved Slusekiosken, de eksisterende træer på Havnepladsen samt de 
relativt nyplantede træer på promenaden på Åhavevej

Det foreslås at vælge træarter som dels relaterer til beplantningen i de tilstødende 
områder og dels vil blive et gennemgående karaktertræk for hele området. 

Langs Østergade foreslås en trærække af f.eks. Asketræer som pendant til den 
planlagte trærække langs museumshavens nordside. Disse trærækker understreger 
forbindelsen fra bymidten til havnen. 

Ved Søtorvet samt på Havnepladsen plantes mindre grupper af træer som vil 
markere byrummene. På Søtorvet, som ryg mod Østergade og som afgrænsning 
bag Havnedokken mod syd, foreslås rumskabende beplantninger med både mindre 
træer og buske, græsser og stauder.

Som træarter foreslås f.eks. ask, sølvpil og hængepil, fligebladet el, fuglekirsebær, 
fuglekirsebær og hjertetræ. Flere af disse træarter findes i området i forvejen eller 
planlægges i byparken ifm. Søtorvet.
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Fligebladet eel, fuglekirsebær, hængepil, sølvpil, hjertetræ

Græsser, stauder og flerstammede buske i overgangen til cafehaven

Rumskabende skærmende beplantning af græsser og stauder mod Østergade.

BEPLANTNING

57BYGHERRE   Silkeborg Kommune     PROJEKT  SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN          FASE   Dispositionsforslag                                     DATO   24.08.2020  
 



BELYSNING

Belysning er en vigtig faktor i at skabe en overordnet sammenhæng og karakterfulde 
byrum og trygge og tilgængelige forbindelser. 

Som primær belysning på Promenaden og Banestien videreføres toldbodlampen som 
i dag er anvendt på promenaden. Eksisterende belysning på den østlige havnekant 
kan ligeledes erstattes med tolbodlampen. 

På Østergade og Langebro bevares den eksisterende vejbelysning med Københavner-
armaturer. Der suppleres med yderligere Københavner armaturer for at skabe en ens 
belysning på hele strækningen. 

I byrum placeres træmaster med spots fra f.eks., iGuzzini. Spotbelysningen vil 
markere byrummene og skabe en urban stemning og træmasterne fremhæver den 
maritime karakter. 

Hvor der er behov for en mere intim belysning i siddehøjde, f.eks. i forbindelse 
med plinte og trædæk, eller hvor der ønskes en mere dæmpet belysningen, er der 
foreslået en karakterfuld pullertbelysning. Som armatur kan f.eks. anvendes Flindt 
pullert i sortlakeret.

Effektbelysning af f.eks. kanter og plinte vil være oplagt til at markere udvalgte steder 
med en særlig stemningsfuld belysning. 

Vejbelysning, ”Københavnerarmaur”
Træmast med spots
Parklamper, ”Toldbod”
Pullertbelysning, ”Flindt”
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Effektbelysning af pladserne og belsyning langs udvalgte kanter

Stemningsfuld belysning langs stier og kajkanter. Pullert, ”Flindt”

Primær belysning af veje som eksisterende ”Toldbod”, Træmaster m spots i byrum. ”Iguzzini woody maxi”

BELYSNING
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INVENTARINVENTAR

Som inventar anvendes dels specialmøbler i træ, der supplerer og de store trædæk 
langs havnekanten, og dels standardudstyr i et enkelt design som sprøjtelakeres i en 
mørkegrå RAL-farve. 

Som bænke foreslås plinte i træ, betonplinte med træsæder og opstablede sveller 
langs banestien. Eksisterende bænke på promenaden bevares.

Langs Langebro placeres en række pullerter på brokanten som fungerer som 
trafikværn. Opmarchbåse i forbindelse med påstigning på Hjejlebådene foreslås 
erstattet af en række pullerter i samme designfamilie. Skilte i områdets foreslås 
samlet i simple standere som placeres ved indgangene til Havnen. 

Som cykelstativer anvendes enkeltstandere med mulighed for at fastlåse cyklen. 
Som affaldskurve foreslås en enkel, rund model Atlas eller lignende. 

Eksisterende linjedræn og træhulsriste i støbejern på promenaden og havnepladsen 
bevares og samme design anvendes i området i øvrigt. Til nye træer anvendes 
træhulsriste i støbejern som ”Sahara” eller grusbede. Parkeringspladserne på 
havnepladsen markeres med støbejernssøm.
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Øvrigt terræninventar

Træmøbler

Træhulsrist ’Sahara’

Opmærksomhedsfelt og markering af p-pladser med 
parkeringssøm

Skilte og steler

INVENTAR
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PLACERING AF
DREWSENS STATUE

Hvis statuen af Drewsen ønskes placeret på 
Søtorvet, ville det være oplagt at placerer den som 
anvist på diagrammet.

KUNSTSTRATEGIER

Som del af Silkeborg Kommunes kunststrategi planlægges det, at søge Statens 
Kunstfond om støtte til et kunstprojekt. Kunstprojektet er dog ikke del af nærværende 
dispositionsforslag. I det følgende kommes med forslag til kriterier og retningslinjer 
for et kommende kunstprojekt, som kan medvirkende til at skabe en sammenhæng 
og særlig identitet i hele havnen havneområdet. Det foreslås, at der ikke udarbejdes 
ét enkelt stykke kunst, men derimod en række af elementer som kan placeres på 
udvalgte steder i havnerummet og langs Banestien. 

Kriterier for kunsten:

• Interaktive elementer som inddrager brugeren, herunder også leg og ophold
• Sammenbindende element - skaber en særlig karakter i havneområdet.
• Stedsspecifikt. Relaterer sig f.eks. til vand, lys, havnetema, historisk tema, en 

farve

Kunsten kunne f.eks. være:

• Møblering - en serie særlige møbler til havnen
• Installationer til leg, bevægelse og interaktion
• Vandkunst
• Lyskunst
• Overgange og broer
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JEPPE HEIN

CAITLIND R. C. BROWN

FROST FESTIVAL, THE WAVE AF VERTIGO ENDLESS CONNECTION, JEPPE HEIN

LENTICULA, SOPHIA KALKAUS

OLAFUR ELIASSON

CIRKELBROEN, OLAFUR ELIASSON

SUPERKILEN SWING TIME, BOSTON

VAND OG LYS

KUNSTSTRATEGI
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KUNSTSTRATEGI

JEPPE HEIN, ORDRUPGÅRD

CARLSBERG PROTOTYPE, MARSHALL BLECHER

JEPPE HEIN

SUPERFLEX, SUPERKILEN

KLATREVÆG, RUSLAND

ØRESTAD, ELENA ROJAS OG KLAUS RASMUSSENMARC VAN VLIET

BILLEDHUGGERBÆNKEN, CHRISTIANSHAVN. 
ANDERS KRÜGER OG MARIANNE LEVINSEN

MØBLERING
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JEPPE HEIN, ORDRUPGÅRD

“TURN MONTREAL INTO MUSIC” INSTALLATION

SOUND INSTALLATION, MORADAVAGAMØNS KLINT

OLAFUR ELIASSON

MALMØ KUNSTHAL

SUPERKILEN

KUNSTLEGEPLADS, BLÅGÅRDSPLADS

KROPSSKILTE. KAROLINE H. LARSEN

LEG - INTERAKTION

KUNSTSTRATEGI
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AFVANDING

Det forudsættes, at det eksisterende afvandingssystem bevares i videst muligt 
omfang. Hvor ny afvanding etableres anvendes samme typer af riste og linjedræn 
med støbejernsriste som findes i området i forvejen.

På Søtorvet falder terrænet mod havnen. Der afvandes til linjedræn i forbindelse 
med trapper og indgange.

I Østergade og Langebro bibeholdes afvandingsprincippet med punktbrønde langs 
kantsten og pilhøjde på kørebanerne, men da vejprofilet ændres, må brøndene 
flyttes.

Eksisterende afvanding bevares på den østlige havnekant.

På promenaden og havnepladsen bevares eksisterende linjedræn. Byrummet 
omkring havnedokken kan afhængigt af bygningens placering afvandes fra bygningen 
og ud mod kanten af pladsen. Linjeafvandingen langs promenaden fortsættes forbi 
Havnepladsen og ned til Åhavevej.

Det første stykke af Banestien langs Museet afvandes til punktbrønde og det 
resterende stykke forudsættes afvandet til grønne arealer langs stiens sider.
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På havnepladsen, på den nordlige side af Havnedokken, vil det være muligt at køre 
ind med store køretøjer. Det vil være den primære redningsvej, der desuden kan 
anvendes i forbindelse med aflæsning af kul samt trailere med både.
Langs sydsiden af havnedokken er der ligeledes disponeret for en brandvej og en 
standplads for brandredningskøretøjer langs plantebæltet og parkeringsstriben.
På Søtorvet er der langs facaden diponeret et areal for standplads. Tilkørselsvej fra 
Østergade mellem plantebedet og trappen, hvor det ligeledes muligt for servicebilen 
til teknikbrønden at køre ind og holde.

BRANDREDNING
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ANLÆGSOVERSLAG
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ETAPEPLAN

Helhedsplanen inddeles i 5 etaper.
1. Første etape er Søtorvet.  Byggeriet af byparken er i gang og Søtorvet er 

planlagt  anlagt som byrum i naturlig forlængelse heraf.
2. Den trafikale omlægning af Østergade og Langebro, samt trædækket syd for 

Langebro og arealer omkring Slusekiosken.
3. Havnekanten
4. Havnepladsen omkring den kommende havnedok.
5. Jernbanestien

Etaperne 2-5 udføres ikke nødvendigvis i den ovenstående rækkefølge
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Anlægsoverslag

Sagsnavn Silkeborg - Byrum ved havnen
Sagsnr. 2020_03

SAMTLIGE OMRÅDER 18.083 m2
1. Arbejdsplads KR. 2.122.563,00
2. Jordarbejder KR. 1.724.570,00
3. Afvanding KR. 676.050,00
4. Belægninger KR. 12.092.210,00
5. Belysning KR. 1.939.000,00
6. Inventar og møbler KR. 3.745.200,00
7. Beplantning KR. 1.048.600,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 10.960.000,00

Sum - anlægsarbejder KR. 34.308.193,00 1.897 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 6.861.638,60
I ALT EKSKL. MOMS KR. 41.169.831,60 2.277 kr/m2

FORDELT PÅ OMRÅDER
Post Betegnelse I alt

SØTORVET 2.114 m2
1. Arbejdsplads KR. 456.420,00
2. Jordarbejder KR. 272.900,00
3. Afvanding KR. 210.050,00
4. Belægninger KR. 2.537.500,00
5. Belysning KR. 325.000,00
6. Inventar og møbler KR. 275.500,00
7. Beplantning KR. 331.250,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 612.000,00

Sum - anlægsarbejder KR. 5.020.620,00 2.375 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 1.004.124,00
I ALT EKSKL. MOMS KR. 6.024.744,00 2.850 kr/m2

ØSTERGADE LANGEBRO 4.649 m2
1. Arbejdsplads KR. 955.786,00
2. Jordarbejder KR. 400.400,00
3. Afvanding KR. 96.500,00
4. Belægninger KR. 2.379.960,00
5. Belysning KR. 320.000,00
6. Inventar og møbler KR. 223.000,00
7. Beplantning KR. 274.000,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 5.864.000,00

Sum - anlægsarbejder KR. 10.513.646,00 2.261 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 2.102.729,20
I ALT EKSKL. MOMS KR. 12.616.375,20 2.714 kr/m2

HAVNEKANTEN 1.756 m2
1. Arbejdsplads KR. 100.450,00
2. Jordarbejder KR. 41.000,00
3. Afvanding KR. 10.000,00
4. Belægninger KR. 300.900,00
5. Belysning KR. 171.000,00
6. Inventar og møbler KR. 358.000,00
7. Beplantning KR. 123.600,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 0,00

Sum - anlægsarbejder KR. 1.104.950,00 629 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 220.990,00
I ALT EKSKL. MOMS KR. 1.325.940,00 755 kr/m2

Areal

HAVNEPLADSEN 5.732 m2
1. Arbejdsplads KR. 1.261.475,00
2. Jordarbejder KR. 698.020,00
3. Afvanding KR. 285.000,00
4. Belægninger KR. 4.421.780,00
5. Belysning KR. 483.000,00
6. Inventar og møbler KR. 1.987.200,00
7. Beplantning KR. 255.750,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 4.484.000,00

Sum - anlægsarbejder KR. 13.876.225,00 2.421 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 2.775.245,00
I ALT EKSKL. MOMS KR. 16.651.470,00 2.905 kr/m2

MUSEUMSPASSAGEN, BANESTIEN 3.832 m2
1. Arbejdsplads KR. 431.717,00
2. Jordarbejder KR. 312.250,00
3. Afvanding KR. 74.500,00
4. Belægninger KR. 2.349.920,00
5. Belysning KR. 640.000,00
6. Inventar og møbler KR. 876.500,00
7. Beplantning KR. 64.000,00
8. Konstruktioner og bygværker KR. 0,00

Sum - anlægsarbejder KR. 4.748.887,00 1.239 kr/m2

Uforudseelige udgifter 20% KR. 949.777,40
I ALT EKSKL. MOMS KR. 5.698.664,40 1.487 kr/m2

ANLÆGSOVERSLAG

FORUDSÆTNINGER:

Anlægsoverslagt omfatter ikke følgende udgifter
• Moms
• Interne projektudgifter hos bygherre
• Rådgiverhonorar

Det forudsættes at arealer i etape 1 ryddes delvist ifm. opførelse af Søtorvet bebyggelsen, hvorfor 
kun er medtaget udgifter til delvis rydning af denne etape. 

Det forudsættes at eksisterende bund under belægninger kan genbruges på Østergade, Langebro og 
på den østlige Havnekant. 

Det er forudsat, at eksisterende afvandingssystem genanvendes ved Langebro, Østergade og delvist 
på Havnepladsen hvorfor der kun er medregnet udgifter til etablering af rendestensbrønde samt 
højderegulering af eksisterende brønde og dæksler. 

Udgifter til ændring af signalanlæg i krydset Chr. 8.s Vej og Østergade er ikke medregnet. 

Udgifter til omlægning af forareal ved Restaurant Hjejlen er ikke medtaget da arealet ligger udenfor 
projektgrænsen.  Ligeledes er udgifter til ændringer af kant omkring Museumshaven ved Museum 
Silkeborg ikke medtaget, da disse forudsættes finansieret i projektet for Kirkepladsen og forbindelse 
til havnen. 

Udgifter til kunst i byrummene og langs Jernbanestien er ikke medtaget i det samlede overslag. Der 
er afsat en sum til legeudstyr og/eller aktivitetsmøbler langs jernbanestien.

Overslaget indeholder ikke udgifter til etablering af havnedok herunder opbrydning af eksisterende 
ophaleplads, uddybning, etablering af tørdok og byggeomkostninger for havnebygning.
Udgifter til ændring af kajkantens forløb udenfor byggefeltet er medtaget. 
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Anlægsoverslag

HP PO UP Betegnelse Enhed
Antal 

enheder
Antal 

enheder Pris
Antal 

enheder Pris
Antal 

enheder Pris
Antal 

enheder Pris
Antal 

enheder Pris

01 ARBEJDSPLADS
01 01 Arbejdsplads

01 Arbejdsplads mv. sum 10% 1 2.122.563 kr. 1 456.420 kr. 1 955.786 kr. 1 100.450 kr. 1 1.261.475 kr. 1 441.437 kr.

01 Delsum 2.122.563 kr. 456.420 kr. 955.786 kr. 100.450 kr. 1.261.475 kr. 441.437 kr.

02 JORDARBEJDER
02 01 Forberedende arbejder

01 Rydning og bortskaffelse af inventar, belysning, 
beplantning mv. sum 170.000 kr. 5 170.000 kr. 1 10.000 kr. 1 50.000 kr. 1 10.000 kr. 1 50.000 kr. 1 50.000 kr.

02 Beskyttelse af eks. træer stk 2500 kr. 26 65.000 kr. 0 0 kr. 1 2.500 kr. 1 2.500 kr. 9 22.500 kr. 15 37.500 kr.

02 02 Opbrydning
01 Opbrydning og bortskaffelse af eks. befæstelser m2 100 kr. 7488 748.800 kr. 570 57.000 kr. 3176 317.600 kr. 135 13.500 kr. 2747 274.700 kr. 860 86.000 kr.
02 Granitfliser at optage og lægge i depot for 

genanvendelse m2 70 kr. 535 37.450 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 535 37.450 kr. 0 0 kr.

03 Granitkantsten, at optage og lægge i depot lbm 90 kr. 83 7.470 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 83 7.470 kr. 0 0 kr.
04 Betonkantsten, at optage og bortskaffe lbm 50 kr. 487 24.350 kr. 98 4.900 kr. 306 15.300 kr. 0 0 kr. 83 4.150 kr. 0 0 kr.
05 Opbrydning og bortskaffelse af trappeanlæg m2 600 kr. 70 42.000 kr. 70 42.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

Opbrydning og bortskaffelse af støttemure ved 
Slusekiosk lbm 0 kr. 22 0 kr. 0 0 kr. 22 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

07 Rydning af eksisteringe kajkant / spuns lbm 2000 kr. 39 190.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 95 190.000 kr. 0 0 kr.
08 Rydning i øvrigt sum 15.000 kr. 5 75.000 kr. 1 15.000 kr. 1 15.000 kr. 1 15.000 kr. 1 15.000 kr. 1 15.000 kr.

02 03 Jordarbejder
01 Afgravning og bortskaffelse af jord, Klasse 2/3 

(inkl. deponeringsafgifter) m3 450 kr. 505 227.250 kr. 320 144.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 185 83.250 kr.

02 Muldjord i plantebede, t = 500 mm. Indbygning og 
levering m2 450 kr. 305 137.250 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 215 96.750 kr. 90 40.500 kr.

02 DELSUM 1.724.570 kr. 272.900 kr. 400.400 kr. 41.000 kr. 698.020 kr. 312.250 kr.

03 AFVANDING
03 01 Afvanding

01 Højderegulering af eksist. Dæksler stk 1.500 kr. 8 12.000 kr. 0 0 kr. 4 6.000 kr. 0 0 kr. 4 6.000 kr. 0 0 kr.
02 Opgravning og bortskaffelse af eksist. brønde stk 750 kr. 18 13.500 kr. 0 0 kr. 12 9.000 kr. 0 0 kr. 6 4.500 kr. 0 0 kr.
04 Rendestensbrønde, inkl, karm, rist og stik stk 6.500 kr. 24 156.000 kr. 2 13.000 kr. 12 78.000 kr. 0 0 kr. 5 32.500 kr. 5 32.500 kr.
05 Linjedræn, inkl. stik lbm 2.500 kr. 130 325.000 kr. 60 150.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 70 175.000 kr. 0 0 kr.
06 Stikledning, Ø160 lbm 350 kr. 313 109.550 kr. 63 22.050 kr. 10 3.500 kr. 0 0 kr. 120 42.000 kr. 120 42.000 kr.
07 Dræn, Ø80 lbm 500 kr. 120 60.000 kr. 50 25.000 kr. 0 0 kr. 20 10.000 kr. 50 25.000 kr. 0 0 kr.

03 DELSUM 676.050 kr. 210.050 kr. 96.500 kr. 10.000 kr. 285.000 kr. 74.500 kr.

Total pris

SAMLET

Beskrivelse af ydelser

Enhedspris

Lokalitet

Areal /m2

ETAPE 1 ETAPE 2

4649

HAVNEKANTENØSTERGADE LANGEBROSØTORVET HAVNEPLADSEN
ETAPE 3

2114 1756 5732

ETAPE 5
MUSEUMSSTIEN

3832

ETAPE 4

ANLÆGSOVERSLAG, DETALJER
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04 BELÆGNINGER
04 01 Asfaltbelægninger

01 Asfaltbelægning vejbane, inkl. Opbygning m2 475 kr. 668 317.300 kr. 0 0 kr. 640 304.000 kr. 0 0 kr. 28 13.300 kr. 0 0 kr.
02 Asfaltbelægning vejbane, kun slidlag, 

eksisterende bund m2 150 kr. 1249 187.350 kr. 0 0 kr. 1249 187.350 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

02 Betonbelægninger
01 Store betonfliser, pladsstøbt med kostet overflade 

og stålkanter, inkl. opbygning, kørearealer m2 1.900 kr. 2444 4.313.000 kr. 0 0 kr. 174 0 kr. 0 0 kr. 2270 4.313.000 kr. 0 0 kr.

02 Betonbelægning, pladsstøbt, triangulære 
formater, kostet overflade inkl. Opbygning, m2 1.600 kr. 1104 1.766.400 kr. 955 1.528.000 kr. 149 238.400 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

Granitbelægninger
01 Granitbelægning chaussessten, inkl. 

grusopbygning m2 950 kr. 1050 997.500 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 1050 997.500 kr.

02 Granitbelægning bordurfliser, paradiso, eks. 
grusopbygning. lbm 950 kr. 305 289.750 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 305 289.750 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

03 Granitbelægning bordurfliser, paradiso, inkl. 
grusopbygning. lbm 1.400 kr. 600 840.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 600 840.000 kr.

04 Granitbelægning granitfliser, paradiso, inkl. 
grusopbygning m2 1.100 kr. 1217 1.338.700 kr. 335 368.500 kr. 828 910.800 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 54 59.400 kr.

05 Granitbelægning overkørsler brosten, inkl. 
opbygning med betonplade. m2 1.500 kr. 25 37.500 kr. 0 0 kr. 25 37.500 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

06 Græsarmering, brostensbelægning med brede 
fuger m2 950 kr. 76 72.200 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 76 72.200 kr.

0 0 0 0
04 03 Granitbelægninger, eksisterende materialer 

fra området
0 0 0 0

01 Granitflisebelægning, eksisterende paradisofliser 
fra depot, inkl. opbygning. m2 540 kr. 535 288.900 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 47 25.380 kr. 488 263.520 kr.

0 0 0 0 0
04 04 Kanter og vandrender 0 0 0 0 0

01 Granitkantsten, bredde = 300 mm lbm 1.200 kr. 421 505.200 kr. 129 154.800 kr. 292 350.400 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
02 Granitkantsten, bredde = 120 mm,  eksisterende 

kantsten fra depot lbm 280 kr. 657 183.960 kr. 0 0 kr. 657 183.960 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

04 Stålkanter lbm 800 kr. 174 139.200 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 13 10.400 kr. 41 32.800 kr. 120 96.000 kr.
05 Træhusrist, støbejern lbm 14.000 kr. 12 168.000 kr. 3 42.000 kr. 9 126.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
06 Betonplinte, bredde = 800 mm,  h=500mm lbm 2.000 kr. 101 202.000 kr. 62 124.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 18 36.000 kr. 21 42.000 kr.
07 Trappetrin, beton lbm 1.000 kr. 216 216.000 kr. 190 190.000 kr. 26 26.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
08 Betonkantsten, b=150 mm lbm 800 kr. 49 39.200 kr. 49 39.200 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
10 Terrænmure, beton m2 3.000 kr. 17 51.000 kr. 12 36.000 kr. 5 15.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

04 05 Øvrige belægningsarbejder
01 Grusbelægninger, stier inkl. opbygning m2 250 kr. 426 106.500 kr. 220 55.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 206 51.500 kr.
02 Grusafdækning, træplantehuller m2 50 kr. 51 2.550 kr. 0 0 kr. 10 500 kr. 15 750 kr. 26 1.300 kr. 0 0 kr.
03 Vejmarkering, thermoplast sum 50 kr. 1 30.000 kr. 0 0 kr. 1 50 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

04 DELSUM 12.092.210 kr. 2.537.500 kr. 2.379.960 kr. 300.900 kr. 4.421.780 kr. 2.422.120 kr.

05 BELYSNING
05 01 01 Vejbelysning, københavnerarmatur, som eks. stk 25.000 kr. 5 125.000 kr. 0 0 kr. 5 125.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

02 Mast m. 3 stk spots, træmaster stk 35.000 kr. 14 490.000 kr. 3 105.000 kr. 1 35.000 kr. 3 105.000 kr. 4 140.000 kr. 3 105.000 kr.
03 Mast med Toldbodlygte stk 15.000 kr. 16 240.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 4 60.000 kr. 3 45.000 kr. 9 135.000 kr.
04 Pullertlamper stk 13.000 kr. 46 598.000 kr. 5 65.000 kr. 10 130.000 kr. 0 0 kr. 6 78.000 kr. 25 325.000 kr.
05 Effektbelyning, belysning under kanter/plinte lbm 3.000 kr. 105 315.000 kr. 45 135.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 60 180.000 kr. 0 0 kr.
06 Ledningsarbejder mv.  ifm. belysning sum 171.000 kr. 5 171.000 kr. 1 20.000 kr. 1 30.000 kr. 1 6.000 kr. 1 40.000 kr. 1 75.000 kr.

05 DELSUM 1.939.000 kr. 325.000 kr. 320.000 kr. 171.000 kr. 483.000 kr. 640.000 kr.
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06 INVENTAR OG MØBLER
06 01 Inventar

01 Cykelstativer, sektioner á 5 stk. stk 5.000 kr. 19 95.000 kr. 4 20.000 kr. 0 0 kr. 3 15.000 kr. 12 60.000 kr. 0 0 kr.
02 Siddeplinte, træ lbm 5.000 kr. 150 750.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 50 250.000 kr. 100 500.000 kr.
03 Bænke, trædæk m2 3.500 kr. 84 294.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 62 217.000 kr. 22 77.000 kr. 0 0 kr.
04 Bænke, træsæder integregeret i betonplinte lbm 2.500 kr. 84 210.000 kr. 45 112.500 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 18 45.000 kr. 21 52.500 kr.
05 Affaldsspande sum 15.000 kr. 23 270.000 kr. 5 75.000 kr. 3 45.000 kr. 5 75.000 kr. 5 0 kr. 5 75.000 kr.
06 Levering og montering af træhulsriste stk 9.000 kr. 13 117.000 kr. 3 27.000 kr. 7 63.000 kr. 3 27.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
07 Håndliste ved trappe stk 5.000 kr. 9 45.000 kr. 7 35.000 kr. 2 10.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
08 Pullerter, steler stk 2.000 kr. 12 24.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 6 12.000 kr. 0 0 kr. 6 12.000 kr.
09 Fortøjningspullert til både stk 1.000 kr. 12 12.000 kr. 0 0 kr. 6 6.000 kr. 0 0 kr. 6 6.000 kr. 0 0 kr.
10 Pullerter, autoværn stk 3.000 kr. 29 87.000 kr. 0 0 kr. 29 87.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.
11 Markeringssøm af støbejern, markering af 

parkeringspladser. lbm 600 kr. 62 37.200 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 62 37.200 kr. 0 0 kr.

12 Gangbro sum 1.500.000 kr. 1 1.500.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 1 1.500.000 kr. 0 0 kr.
13 Diverse skilte sum 3.000 kr. 18 54.000 kr. 2 6.000 kr. 4 12.000 kr. 4 12.000 kr. 4 12.000 kr. 4 12.000 kr.
14 Diverse lege og træningsudstyr sum 50.000 kr. 1 250.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 1 250.000 kr.

06 DELSUM 3.745.200 kr. 275.500 kr. 223.000 kr. 358.000 kr. 1.987.200 kr. 901.500 kr.

07 BEPLANTNING
07 01 Træer

01 Levering og plantning af vejtræer, inkl. opbinding, 
vandingssystem og rodvenligt bærelag (15 m2 pr. 
træ)

stk 30.000 kr. 7 210.000 kr. 0 0 kr. 7 210.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

02 Levering og plantning af solitrætræer, inkl. 
opbinding, vandingssystem og rodvenligt bærelag 
(15 m2 pr. træ)

stk 32.000 kr. 16 512.000 kr. 5 160.000 kr. 2 64.000 kr. 3 96.000 kr. 6 192.000 kr. 0 0 kr.

03 Levering og plantning af mindre træer, inkl. 
opbinding, i plantebede stk 3.000 kr. 38 114.000 kr. 9 27.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 14 42.000 kr. 15 45.000 kr.

0 0 0 0 0
07 02 Øvrig beplantning 0 0 0 0 0

01 Levering og plantning af stauder og bunddække
m2 300 kr. 502 150.600 kr. 410 123.000 kr. 0 0 kr. 92 27.600 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

02 Levering og såning af enggræsser m2 50 kr. 1195 59.750 kr. 410 20.500 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 435 21.750 kr. 350 17.500 kr.
03 Levering og plantning af buske stk 150 kr. 15 2.250 kr. 5 750 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 10 1.500 kr.

07 DELSUM 1.048.600 kr. 331.250 kr. 274.000 kr. 123.600 kr. 255.750 kr. 64.000 kr.

07 KONSTRUKTIONER OG BYGVÆRKER
07 01 Kajkant

01 Kant: Spuns, træhammer og friholderværk lbm 40.000 kr. 41 1.640.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 41 1.640.000 kr. 0 0 kr.

07 02 Trædæk
01 Trædæk over vand, ny fundering m2 8.000 kr. 1031 8.248.000 kr. 0 0 kr. 733 5.864.000 kr. 0 0 kr. 298 2.384.000 kr. 0 0 kr.
02 Trædæk over vand, eks. fundering m2 5.000 kr. 92 460.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 92 460.000 kr. 0 0 kr.
03 Trædæk på land m2 4.000 kr. 153 612.000 kr. 153 612.000 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr. 0 0 kr.

07 DELSUM 10.960.000 kr. 612.000 kr. 5.864.000 kr. 0 kr. 4.484.000 kr. 0 kr.

I alt 34.308.193 kr. 5.020.620 kr. 10.513.646 kr. 1.104.950 kr. 13.876.225 kr. 4.855.807 kr.
Uforudseelige udgifter (20%) 6.861.639 kr. 1.004.124 kr. 2.102.729 kr. 220.990 kr. 2.775.245 kr. 971.161 kr.
ANLÆGSUDGIFTER I ALT EKSKL. MOMS 41.169.832 kr. 6.024.744 kr. 12.616.375 kr. 1.325.940 kr. 16.651.470 kr. 5.826.968 kr.
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BILAG
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KØREKURVER, EKSISTERENDE FORHOLD
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KØREKURVER, ØSTERGADE, FREMTIDIGE FORHOLD

VENSTRESVINGSBANE HØJREVINGSBANE
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HYDRAULISKE FORHOLD, LANGBRO

HYDRAULISKE FORHOLD OMKRING LANGEBRO
Konstruktionen af og fundering for trædækket langs Langebro skal 
tilgodese de driftsmæssige og hydrauliske forhold omkring Langebro og 
sluseanlægget. 
Ift. til driften skal der være mulighed for at fjerne affald/objekter som 
flyder med strømmen og stander ved broen. Det forudsættes at de i 
fremtiden, på samme måde som i dag, kan fjerne af en lastbil med kran 
fra Langebro. 
Trædækskonstruktionen forsynes med et gitter eller lignende som 
forhindrer genstandene i at flyde ind under dækket. Der skal i denne 
forbindelse foretages en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser ifm. 
vedligeholdelse/servicering af gitteret. 

Hydraulisk er det en forudsætning, at der i den endelige udformning 
af trædækket og projektering af funderingen tages hensyn til 
vandgennemstrømning sådan at denne ikke forringes.
Trædækket kan evt. konstrueres sådan, at den yderste del mod 
havnerummet er demonterbar. På den måde kan den laveste del af 
dække demonteres i vinterhalvåret når vandstanden generelt er højest og 
når der ved andre lejligheder er risiko for forhøjet vandstand.  
Det er et krav at der ifm. den videre projektering fortages beregning af 
forslagets hydrauliske konsekvenser. 

DEMONTERBAR DEL

BROKONSTRUKTION/BROPILLER

BETONELEMENTER
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HYDRAULISKE FORHOLD, LANGBRO

SNIT CC

DEMONTERBAR 
SEKTION

VANDSTAND EKSTREM, 2019NORMAL 
VANDSTAND

GITTER, SOMMER GITTER, VINTER

FAST/PERMANENT SEKTION

TVÆRSNIT  LANGEBRO, 1:100
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LANDINSPEKTØROPMÅLING, NEDSKALERET TIL 1:1500
fra 1:1000, A2
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10 Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af 

partiel byplanvedtægt nr. 1  for sommerhusområdet for 

Teglgårdsparken
10.1 - Bilag: Screeningsskema - planer - delvis ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 

1

DokumentID: 8521992
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Miljøscreening 
 

Miljøscreening af delvis ophævelse af partiel Byplanvedtægt nr. 1 
for et sommerhusområde ved Tegngårdsparken 
 

Kære Kollega 

Du tester nu det nye skema til screeninger i forbindelse med planer. Opdateringen skyldes de nye krav 
om WEB-tilgængelighed og vi har så benyttet lejlighed til at opdatere skemaet generelt. 

Pga. webtilgængeligheden, så kommer skemaet til at fylde flere sider end tidligere og for at slippe for 
at scrolle og scrolle, så vil det være til stor hjælp at sætte ”Navigationsruden” til, som du kan bruge til 
at klikke dig rundt i dokumentet - Det gøres under fanen ”VIS” og så sætte kryds i ”Navigationsrude”. 

Såfremt du har bemærkninger/kommentarer til det ny skema – så skriv det her – det vil blive 
videreformidlet til Miljøvurderingsgruppen. 

Bemærkninger til skema: 

Hvis det er lettere end at tænde navigationsruden kunne et alternativ være, at indholdsfortegnelsen 
gives link ned til de respektive afsnit. TSC 

Navigationsrude: 

 

Eksempel: 

 

 
Projektleder: Gry Bruhn Hansen  
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Sagsnummer: EMN-2019-06185 
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Oplysninger om planen 
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrensen Søhøjlandet at etablere:  

- En bro over Gudenåen 
- En parkeringsplads nær broen 
- En sti, der skal lede til broen 

 

En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i Partiel Byplanvedtægt 
nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken, hvorfor vi ønsker at ophæve den del af 
byplanvedtægten, der vedrører de aktuelle arealer.  

Området er på 6000 m2, og det er markeret med grøn farve nedenstående. 

 

Delvis ophævelse af partiel Byplanvedtægt nr. 1 
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Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at det ansøgte efterfølgende kan behandles jf. 
planloven og naturbeskyttelsesloven. 

OBS 

Bemærk, at vi screener for den delvise ophævelse og ikke for de fremtidige planer.  

Baggrund for ophævelsen 

Det fremgår i Byplanvedtægt 1, at området jf. § 4 stk. 3 er udlagt til en rekreativ anvendelse 
for sommerhusområdet, hvorfor anlæg til anvendelse for den brede offentlighed er i modstrid 
med Partiel Byplan vedtægt nr. 1. 

Ønske om ny bro, arbejdsareal og sti 

Broen etableres, hvor den vil være begrænset synlig pga. Gudenåens forløb, og hvor 
landskabet er forstyrret af eksisterende bebyggelse dvs. eksisterende sommerhusområder ved 
Teglgårdsparken og Pramdragerparkern. 

 

Placering af sti, bro og arbejdsareal 
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Parkering og vej- og stiadgang 

Der etables en tydelig markeret vej ud til parkeringsareal angivet som et kvadrat med en sti 
videre til kommende bro. 

 
Placering af parkeringsplads og sti og vej 
 
Forhold til miljøvurderingsloven 

Planen er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 nr. 1.  

 

Konklusion 
 

Konklusion: Planen skal ikke miljøvurderes, da der ikke er miljømæssige konflikter 
forbundet med den delvise ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for et 
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sommerhusområde ved Teglgårdsparken, idet ophævelsen af byplanvedtægten ikke 
medfører en ændret aktivitet.] 

Screening påbegyndes d. 13-12 2019 
Afgørelse truffet d. 15-06 2020 

 



 

 
                                                                                                                             

8 

 

Miljøscreeningens formål 
 

Det er screeningsprocessens formål at: 

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

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

• At give offentligheden et indblik i miljømæssige konsekvenser af planen 
 

 
Screening  
 
 

Projektleder 

 

Arealanvendelse Oplysninger 

Redegørelse: Området har været anvendt rekreativt – området skal forsat 
anvendes rekreativt. 

Vurdering: Områdets mulighed for rekreativ anvendelse øges, idet 
anvendelse ikke længere er begrænset til 
sommerhusområdet. 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Lysgener & refleksioner  Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant – der etableres ikke lys. 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 



 

 
                                                                                                                             

9 

 

 

Skygger og vind Link Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Menneskers velfærd Oplysninger 

Redegørelse: Der vil være øget mulighed for bevægelse. 

Vurdering: Planen vil medføre et bedre rekreativt stinet og bedre 
mulighed for udøvelse af friluftslivet. 

Ved den delvise ophævelse, så får almenheden  
adgang til området, ligesom det bliver mulighed for at 
komme over Gudenåen, der har fungeret som en 
barriere. 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Rekreative grønne 

områder & parker 
Oplysninger 

Redegørelse: Almenheden får bedre mulighed for at færdes i 
området, og der bliver mulighed for at optimere 
udnyttelse af det eksisterende stinet ved Gudenåen.  

Vurdering: Planen vil medføre et bedre rekreativt stinet og bedre 
mulighed for udøvelse af friluftslivet, idet planen ikke 
længere forhindrer, at der etableres en overgange over 
Gudenåen.  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Arkitektonisk arv Link Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant, da der dd ikke er bebyggelse. 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Arkæologisk arv Link Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Bymiljø Jan Gehls 12 Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant, da det ikke handler om bymiljø. 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Afstand til større 

tekniske anlæg  
Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Klimatilpasning  Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Omegn og landskab 

 

Sagsbehandler: TSC 
 
 

Landskabelig værdi Oplysninger 

Redegørelse: Området rummer store landskabelige værdier med 
den brede å i sit naturlige forløb gennem landskabet, 
som, bortset fra sommerhusområder inddækket af 
træbeplantning, ikke rummer tekniske anlæg.  

Vurdering: En mindre bro på det angivne sted vil, hvis den 
udføres med minimal størrelse og i afdæmpede farver 
eller jordfarver, ikke ændre væsentligt ved dette 
landskabsbillede. Ligeledes vil en mindre 
parkeringsplads det pågældende sted kunne 
etableres uden at det vil påvirke områdets 
landskabelige kvaliteter væsentligt, særligt fordi 
parkeringspladsen ikke vil være særlig synlig.  

Konklusion: Mindre væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Geologisk særpræg Oplysninger 

Redegørelse: Området har fine geologiske værdier herunder især 
synlige i det store landskabelige former og 
overgange. 

Vurdering: Ophævelsen og muliggørelsen af bro og 
parkeringsplads vil ikke påvirke områdets geologiske 
kvaliteter. 

Konklusion Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Kirkebyggelinjer Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  
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Kirkebyggelinjer Oplysninger 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Fredning 
(Byggeri i fredninger) 

Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Kulturhistorie Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Vandløb og søer 

 

Sagsbehandler: 

 
 

Vandløb og søer, 

vandkvalitet og lign. 
Oplysninger 

Redegørelse: Ophævelse af planen påvirker ikke vandløb eller søer. 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Vandløb og søer, fysiske 
forhold 
(hydraulik, biotop, regulering) 

Oplysninger 

Redegørelse: Ophævelse af planen påvirker ikke vandløb eller søer. 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

 

Overfladevand, afledning Oplysninger 

Redegørelse: Ophævelse af planen påvirker ikke afledning af 
regnvand. 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Spildevand Oplysninger 

Redegørelse: Ophævelse af planen påvirker ikke afledning af 
spildevand. 

Vurdering: Ikke relevant 
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Spildevand Oplysninger 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Natur 

 

Sagsbehandler: pla 

 

Fredskov – herunder 

tilgrænsende fredskov 
Oplysninger 

Redegørelse: Ingen fredskov 

Vurdering: Ikke aktuel 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Øvrig skov/træer Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Sø- og åbeskyttelseslinje 
(i hidtidigt åbent land) 

Oplysninger 

Redegørelse: Området ligger indenfor åbeskyttelseslinjen langs 
Gudenåen 

Vurdering: Ingen betydning 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Skovbyggelinje  
(i hidtidigt åbent land) 

Oplysninger 

Redegørelse: Arealerne ligger inden for en skovbyggelinje 

Vurdering: Ingen betydning 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Fortidsmindebeskyttelses-

linje 
Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Natura 2000 områder Oplysninger 

Redegørelse: Arealet ligget få meter fra habitatområdet Gudenåen. 

Vurdering: Det vurderes ikke at projektet vil påvirke særligt 
beskyttede arter eller naturtyper i natura2000 
områder. 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Beskyttede naturtyper 

(§3) 
Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Mulige naturområder Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

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

Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 
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Fredning 
(når natur - drikkevandhul, sø, træer 
o.l.) 

Oplysninger 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 
Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Fredede fortidsminder Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Bilag 4-arter Oplysninger 

Redegørelse: Det berørte område kan evt. være opholdssted for 
markfirben.  

Vurdering: Det vurderes ikke at det ansøgte vil påvirke evt. 
forekomst af markfirben negativt. 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Rødlistearter 
(truede/ fredede) 

Oplysninger 

Redegørelse: Silkeborg har ikke kendskab til forekomst af 
rødlistede arter i det berørte område.  

Vurdering: Silkeborg Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil 
påvirke evt. forekomst af rødlistede arter negativt. 
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Rødlistearter 
(truede/ fredede) 

Oplysninger 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

 

Lavbundsarealer Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Økologiske forbindelser Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Grønt Danmarkskort Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Stilleområder Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Virksomheder og jord 

 

Sagsbehandler: EFV (alt undtagen jord-delen) SHN (vedr. jord) 
 
 

Jordforurening Oplysninger 

Redegørelse: Der er ingen kortlagte arealer i området 

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Områdeklassificering – 
Skal området udtages eller medtages? 

Oplysninger 

Redegørelse: Området ligger uden for områdeklassificeringen, der 
sker ingen ændringer  

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Luftforurening Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Spildevand Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Lugt Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Støj Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Trafikstøj Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Vibrationer Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Støvgener Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Afstand til virksomhed Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 
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Afstand til virksomhed Oplysninger 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Omkringliggende 

kommuneplanrammer 
Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Omkringliggende 

lokalplanområder 
Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Afstand til vindmøller Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: - 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Energi og ressourcer 

 

Sagsbehandler: KH 

 
 

Energiforbrug og 

varmeforsyning 
Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
 

 

Affaldsbortkaffelse Oplysninger 

Redegørelse: Ikke relevant 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Grundvand 

 

Sagsbehandler: sdk 

 
 

Grundvandspåvirkning Oplysninger 

Redegørelse: Området er beliggende i indvindingsoplandet og det 
grundvandsdannende opland til Teglgårdsparkens 
Vandværk og mindre end 50 m fra vandværkets 
indvindingsboringer og som sådan delvist beliggende 
i boringsnært beskyttelsesområde. Oplandet er 
ligeledes udpeget som NFI dvs. sårbart overfor 
nedsivning af miljøfremmede stoffer.  

Der foregår p.t. overvejelser om lukning af 
vandværket som flg. af forurening med pesticider. 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion:  
Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 

Vandforsyning fra Oplysninger 

Redegørelse: Teglgårdsparkens Vandværk 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Landbrug 

 

Sagsbehandler:  

 
 

Afstand til landbrug  

med dyrehold 
Oplysninger 

Redegørelse:  

Vurdering:  

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 
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Team Myndighed 

 
Sagsbehandler: Mogens Dahl 
 
 

Trafiksikkerhed  

(Øget / mindsket?) 
Oplysninger 

Redegørelse: Ingen 

Vurdering: Ikke relevant 

Konklusion: Ingen væsentlig miljøpåvirkning 

 



10 Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af 

partiel byplanvedtægt nr. 1  for sommerhusområdet for 

Teglgårdsparken
10.2 - Bilag: Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde 

ved Teglgårdsparken emn201906185
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FORSLAG til ophævelse af 
en del af partiel 
byplanvedtægt nr. 1 for 

et sommerhusområde 
ved Teglgårdsparken  

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 

Teglgårdsparken er godkendt af Byrådet dd.mm. 2020. 

Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 

Teglgårdsparken har været i offentlig høring i perioden fra dd.mm. 2020 til dd.mm. 

2020. 

Delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 

Teglgårdsparken er vedtaget endeligt af Silkeborg Byråd/Plan- og Vejudvalget 

dd.mm. 2020. 

Delvis ophævelse af delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et 

sommerhusområde ved Teglgårdsparken er offentliggjort dd.mm. 2020.  
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Silkeborg Kommune offentliggør hermed  

Forslag til delvis ophævelse af partiel 
byplanvedtægt nr. 1 for et 
sommerhusområde ved Teglgårdparken 
Silkeborg Byråd har dd.mm. 2020 godkendt forslag til delvis ophævelse af en del af 

partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken.  

Høring af forslag til delvis ophævelse af en partiel byplanvedtægt 

Når byrådet har udarbejdet et Forslag til ophævelse af partiel byplanvedtægt i 

sommerhusområder, skal det udsendes i offentlig høring i 4 uger. I den periode har 

borgere og interessenter lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser 

til ophævelsen. Når høringen er slut, vurderer byrådet ophævelsen i forhold til de 

indkomne indsigelser. Herefter kan ophævelsen vedtages endeligt eller eventuelt 

forkastes. 

Forslag til delvis ophævelse offentliggøres i overensstemmelse med planlovens § 33 

stk. 2. 

Forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er fremlagt i offentlig 

høring fra dd.mm. 2020 til dd.mm. 2020.  

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget, skal du sende dem på e-

mail til: teknisk@silkeborg.dk 

Hvis du hellere vil skrive et brev, skal du sende det til:  

Silkeborg Kommune 

Teknik- og Miljøafdelingen  

Søvej 3 

8600 Silkeborg 

Kommunen skal have modtaget dine bemærkninger senest dd.mm. 2020. 

Klager 

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til 

Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen 

ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og 

kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed 

eller rimelighed.  

 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 

erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

 

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 

4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. 

på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 

 

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og 

klagen sendes så automatisk til kommunen.  

 

mailto:teknisk@silkeborg.dk
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du 

klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via 

Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som 

videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan 

imødekommes. 

 

Retsligt søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. 

Partshøring og underretning 

Forslaget er udsendt til ejer, interessenter og myndigheder. Ligesom parter i 

forhold til forvaltningslovens § 19 er iagttaget. 
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Redegørelse 

Formål og baggrund for ophævelsen 

Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrensen Søhøjlandet at etablere:  

- En bro over Gudenåen. 

- En parkeringsplads nær broen. 

- En sti, der skal lede til broen. 

 

En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i partiel 

byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken. Dette er 

baggrunden for, at Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at ophæve den del af 

byplanvedtægten, der vedrører det aktuelle område, hvor sti og bro ønskes 

etableret.  

 
Området ligger mellem Teglgårdsparken og Pramdragerparken 

 

Det aktuelle område er på 6000 m2, og det er markeret med grøn farve 

nedenstående. 
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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er angivet med grøn markering 

 

Den delvis ophævelse omfatter en del af matr.nr. 11v Truust By, Tvilum, der ligger 

mellem sommerhusområdet Teglgårdsparken og Pramdragerparken, og området er 

ejet af Grundejerforeningen Teglgårdsparken. 
 

Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at etableringen af broen og stien kan 

gennemførelse pba. enkelt afgørelser herunder planlovens landzonebestemmelser 

og naturbeskyttelsesloven og evt. øvrig lovgivning.  

 

Baggrund for ophævelsen 

Det fremgår i partiel byplanvedtægt nr. 1, at området jf. § 4 stk. 3 er udlagt til en 

rekreativ anvendelse for sommerhusområdet, hvorfor anlæg til anvendelse for den 

brede offentlighed er i modstrid med partiel byplanvedtægt nr. 1. 
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Ønske om ny bro, arbejdsareal og sti 

Broen etableres, hvor den vil være begrænset synlig pga. Gudenåens forløb, og 

hvor landskabet er forstyrret af eksisterende bebyggelse dvs. eksisterende 

sommerhusområder ved Teglgårdsparken og Pramdragerparken. Det er desuden 

indgået en vurdering af det konkrete naturindhold, de på stedet fysiske forhold 

herunder at der ”kun” er en mindre våd bræmme, åens aktuelle bredde, og at de 

nye faciliteter kan etableres uden konflikt med gravhøje mv. 

 
Placering af sti, bro og arbejdsareal 

 

Parkering og vej- og stiadgang 

Der etables en tydelig markeret vej ud til parkeringsareal angivet som et kvadrat 

med en sti videre til kommende bro. 
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Placering af parkeringsplads og sti og vej 

 

Den gældende planlægning 

Den del af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde, der ophæves, 

ligger indenfor kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet 

Teglgårdsparken, Truust.  
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Kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet Teglgårdsparken, Truust 

Det fremgår i byplanvedtægtens § 2, at området må anvendes til 

sommerhusområde, og at der jf. § 4 stk. 3 er udlagt areal til fællesanlæg. 

Det fremgår af kortbilag 7 gengivet nedenstående og markeret med ens grå/sort 

farve, hvor/hvordan fællesarealer i partiel byplanvedtægt nr. 1 er udlagt. 
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Grå/Sort farve – fællesarealer, hvor det konkrete areal er udpeget 

Ophævelsens konsekvenser 

Efter byplanvedtægtens delvise ophævelse overgår sommerhusområdet til 

landzone. Det betyder, at områdets udnyttelse administreres efter 

kommuneplanramme 30-S-02 samt jf. planlovens landzonebestemmelser, 

naturbeskyttelsesloven samt den til enhver tid anden relevante lovgivning. 

Da Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en bro, sti og parkeringsplads er et 

mindre ikke lokalplanpligtigt projekt, så vil disse anlæg skulle 

myndighedsbehandles jf. planlovens § 35 (landzonebestemmelse) og 

naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) 

og evt. anden lovgivning. 

Nuværende lokalplan kan ses her: 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1038783 

 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1038783
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Den delvise ophævelse kommer til at betyde, at der er 6000 m2 mindre fællesareal 

udlagt i byplanvedtægten. Da der er udlagt store fællesarealer og ejerforholdet 

uændret er Grundejerforeningen Teglgård, vurderes dette dog ikke have en 

væsentlig betydning. 

Retsvirkninger 

Når partiel byplanvedtægt nr. 1 er endeligt ophævet, gælder kommuneplanens 

rammer for området. 

Byrådet er forpligtet til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Derfor skal 

byrådet, når der ikke er en gældende lokalplan for området, modsætte sig byggeri 

og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.  

Nyt byggeri skal udføres efter bygningsreglementets bestemmelser. Større byggeri 

og anlæg, som er lokalplanpligtigt jf. planloven, kan kun gennemføres ved 

udarbejdelse af en ny lokalplan. 

Miljøvurdering 

Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 

Teglgårdsparken er screenet i forhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 2. 

 

Vurdering 

Planen skal ikke miljøvurderes, da der ikke er miljømæssige konflikter forbundet 

med den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et 

sommerhusområde ved Teglgårdsparken, idet ophævelsen af byplanvedtægten ikke 

medføre ændret aktivitet. En ny aktivitet vil skulle myndighedsbehandles jf. den til 

enhver tid gældende lovgivning. 

Naturbeskyttelse 

International naturbeskyttelse  

Silkeborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, 

der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller yngle- og 

rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter 

skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller 

strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.  

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter, men området kan være 

opholdssted for markfirben. Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomst af 

rødlistede arter i det berørte område. 
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H45 Gudenå og Gjern Bakker 

Det vurderes ikke, at den delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 ændrer 

på forholdene for arterne, der har uændrede leveforhold. 

 

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker, 

der delvist ligger indenfor det område, der ophæves. Det vurderes ikke, at den 

delvise ophævelse af den partielle byplanvedtægt medfører en negativ påvirkning 

af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for H45, da fremtidige 

forhold er reguleret af anden lovgivning.  

 

For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af områderne med tiden kan 

ændre sig. Levesteder for arterne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne 

ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger derfor på arealernes 

nuværende tilstand og den eksisterende viden, som Silkeborg Kommune er i 

besiddelse af. 

Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre 

planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder. 

Kort 
Nedenstående kort viser med grøn de 6000 m2, der ophæves i partiel 

byplanvedtægt nr. 1– for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken.  

Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 – for et sommerhusområde 

ved Teglgårdsparken omfatter en del af mar.nr. 11v Truust By, Tvilum. 
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 Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1   

 



11 Beslutning om etablering af kunstværker på 

Silkeruten mellem Gjessøvej og Almind Sø
11.1 - Bilag: KFUM projektbeskrivelse 3.09 2019

DokumentID: 8540794



Fra Land Art til Land Mark
Jubilæums Kunstprojekt

Udarbejdet af grafiker og billedkunstner
Mette Mailund Strong

KFUM-Spejderne Silkeborg 100 år  1920 - 2020



I forbindelse med 100 året for KFUM Spejderne Silkeborgs oprettelse, ønsker gruppen at markere jubilæet bl.a. med  et Land Art projekt med et 
kunstnerisk udgangspunkt, inspireret af Asger Jorn.

Formålet med projektet er at skabe synlighed om KFUM-Spejderne Silkeborg og 100-års jubilæet, med fokus på en kunstnerisk manifestation jvf. 
forpligtelsen i forbindelse med de fire Jorn dagbøger, som gruppen har doneret til Jorn Museet.

Asger Jorn og KFUM-spejderne Silkeborg
Asger Jorn (Asger Jørgensen) var KFUM Spejder i Silkeborg fra 1929-33. Jorn var hos Spejderne en værdsat spejderfører – og ikke kun en individuel, 
anonym drengespejder. Fra 15-årsalderen til han fylder 19 år. Asger Jorn havnede i årene 1929 og til 1933 midt i et livskraftigt og kreativt miljø hos 
KFUM Spejderne.
Her opmuntres og værdsættes han for sine ideer, handlekraft og skaberevner. Jorn havde organisatoriske evner, og de blev skærpet som spejder-
fører.

Jorn’s spejderdagbøger
I perioden 1929 – 1933 dekorerer og tegner Jorn i starten til dagbogsnotater, men overtager hele tilblivelsen af tekst og tegninger. 
især er de 3 første dekorative og fyldt med sjove illustrationer, mens den sidste har mere karakter af en protokol. Hertil har Jorn lavet 
linoleumstryk til Spejderbladet Luren.



De 3 første dekorative dagbøger dukker op ved en tilfældighed i 80’erne og bliver på foranled-
ning af Isenkræmmer Bojesen kopieret i et eksemplar og indleveret til opbevaring på Museum 
Jorn. 
Senere midt i 90’erne ændrer KFUM spejderne i Silkeborg gruppe det til en donation til Museet 
med den forpligtigelse, at Spejderne skal fortælle historien om Jorns spejdertid. 

Den forpligtigelse har resulteret i

1995  Gavlmaleriet på Søvej.

2014  Aktivitetsmateriale med børnehæfte og leder/lærervejledning samt digitalisering af alle 4 
            dagbøger i anledningen af 100 året for Jorn.

2015   En totempæl til Nøjkærhus lavet af Søren Brynjolf udfra tegning fra dagbog.

2020    Kunstværk til byen, temadag og åben aktivitet ifm gadekunstfestival. 

KFUM-Spejdernes vision og strategi 2014 - 2020
Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. 

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv 
og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 



I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder: 

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal 
være mere attraktivt og tilgængeligt for flere. 

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, 
spejdere og samarbejdspartnere. 

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og 
at være en del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spej-
dere, kulturer og landegrænser.



KFUM-Spejderne ønsker at skabe stedsspecifikke værker, der går i dialog med den 
omkringliggende natur og som for de forbipasserende tilfører en ny/ekstra dimensi-
on til turen gennem landskabet.

I dette 100 års jubilæumsår vil vi arbejde med fyrtårnet som omdrejningspunkt.

Fyrtårnet
Siden det tidligste fyrtån i Alexandria (fra 280 f.kr) har fyrtårne verden over ledt rej-
sende på veje (og vildveje). De er placeret på de yderste skær, og viser med lys og 
lyd, både nat og dag og i al slags vejr, de rejsende på vej, uden om lavvande og for-
hindringer, så man kan komme sikkert videre.

I overført betydning bliver fyrtårnet symbol på os mennesker, som guider og vejvise-
re: De der tør gå forest og vise vejen.
Af og til har vi selv brug for vejledning, og andre gange kan vi være fyrtårn for andre. 

Asger Jorn  var- og er stadig, gennem sin kunst, et fyrtårn for nye måder at forstå og 
se på og nye måder at arbejde på. I denne sammenhæng kan “fyrtårn” oversættes til 
“inspiration”.

KFUM-Spejderne er også fyrtårne der guider og vejleder børn og voksne, og hvor 
man bl.a.: 
-   Lærer sig selv bedre at kende
-   Opdager sine egne styrker og svagheder
-   Oplever glæden ved at være en del af et fællesskab
    med de goder og forpligtelser der følger med.
-    Lærer at håndtere redskaber og værktøj
-    Lærer praktiske færdigheder
-    Lærer at færdes i naturen 
-    Lærer at tage ansvar

Asger Jorn var bl.a. kendt for sine modifikationer: d.v.s. at tage noget allerede eksi-
sterende og modificerer det om til noget andet. 



Vi vil i dette projekt gå i Jorns fodspor og lave modifikationer, ved at bruge bl.a. 
genbrugsmaterialer af træ og forvandle dem til 10 forskellige fyrtårne. Fyrtårnene 
skabes ud fra hver sit overordnede emne/tema og vil blive bygget af forskellige ma-
terialer Vi vil udover genbrugsmaterialer benytte forskellige former for træ (stolper, 
rafter, planker) som bliver bearbejdet med nogle af de metoder som Jorn har brugt, 
bl.a. træsnit.

Fyrtårnene bliver kunstneriske fortolkninger, der står som tårne/søjler/landmærker/
vartegn i skoven, viser vej og på forskellig vis guider og inspirerer den forbipasse-
rende. De vil blive bemalet i 2-3 udvalgte farver for at opnår en helhed i det samlede 
udtryk.

Fyrtårnene kan med fordel danne  et spor/en sti gennem skoven, og agere vejvisere. 
Mulige og hensigtsmæssige lokaliteter undersøges.

Der udarbejdes en grundig og udførlig projektbeskrivelse.

Fotos i denne projektbeskrivelse er udelukkende vedlagt som idé - og 
inspirationsmateriale.

Projektforløbet
Projektet inddeles i 6 spor, alle med udgangspunkt i fyrtårnet

1.   Lederudvikling. Introduktion og præsentation af projektet, så lederne føler sig  
      “klædt på” og kan indgå som en aktiv del af teamet omkring børnene
      
2.   Intro for børn og unge KFUM-Spejdere i løbet af 3 almindelige mødeaftener
     
3.   Tema-dag med KFUM-Spejderne (fyrtåne/søjler udføres)

4.   Kunstværk i dialog med KFUM-spejdernes værker (fyrtårne), udført af billed- 
      kunstner Mette Mailund Strong

5.   Inddragelse af skoler. (vi bygger tårne i natur- og genbrugsmaterialer)
    
6.   Deltagelse med workshop  i forbindelse med gadekunstfestival 2020 (vi bygger 
      tårne i  natur- og genbrugsmaterialer) 



1   
Lederudvikling

Tilbud til lederne om introduktion og præsentation af projektet og en synlig proces, så lederne føler sig “klædt på” og kan indgå som en aktiv del 
af teamet omkring børnene med deres engagement og gode humør.

Mette Mailund Strong kommer med sin praksis og anviser metoder og tilgange til at arbejde med børn og voksne i en skabende proces. Hun del-
tager aktivt i processen sammen med både børn og voksne.

Leder-udviklingsarrangementet faciliteres af Mette Mailund Strong.

2   
Intro for børn og unge KFUM-Spejdere, 3 almindelige mødeaftener

Forberedelse af projekt i samarbejde med spejderne. Der bruges ca 1 time pr. mødeaften.
På disse intro-aftener inddeles børnene efter alder i grupper. 

Grupperne får forskellige opgaver og skal herefter i fællesskab planlægge bygningen af deres fyrtårn. (Fyrtårnene bygges dog først på Tema-da-
gen.)

Intro afternerne (1 timer pr. mødeaften) faciliteres af Mette Mailund Strong

Lederne forventes at bistå med inddeling af børnene i grupper og engagement i løbet af denne time.

3
Tema-dag med KFUM-Spejderne (fyrtåne/søjler udføres)

Her skal fyrtårnene bygges og evt opsætning i landskabet påbegyndes.
Tema-dagen faciliteres af Mette Mailund Strong og et hold af frivillige ledere og forældre.



4   
Kunstværk udført af Mette Mailund Strong

Forest Dialouge  

Forest Dialouge er et stedsspecifikt kunstværk, som går i dialog med den 
omkringliggende natur.
Det består af stammer eller søjler - en stiliseret skov af træ og plexiglas, pla-
ceret i naturen og i dialog via de kontrastfyldte og bearbejdede materialer.

Værket forholder sig til det moderne menneskes vilkår og dilemma:  forhol-
det mellem natur og kultur, naturligt og unaturligt og det faktum at vores 
levevis har ubegribelige konsekvenser for kloden.

Værket er en opfordring til at opleve og sanse naturen og det naturlige og 
at vi skal finde balancen mellem de to, og anerkende de muligheder som 
udvikling og fremskridt giver, men i dyb respekt for kloden.

Værket er, som repræsentant for KFUM-Spejderne Silkeborgs 100 års ju-
bilæum, et vartegn og fyrtårn, der med sit materialevalg og bearbejdning 
både opfordre til eftertanke og sansning. 

Et fyrtårn i skoven

Forest Dialouge er et fyrtårn og landmærke, som skal inspirere og vejlede 
os til at finde den rette balance mellem natur og kultur.

Det består derfor af natur- og kulturmaterialer: træ og plexiglas som på 
forskellig vis bearbejdes og formes. 

En placering af værket ved bynære løbe-, vandre- og cykel- ruter vil dagligt 
give mange mennesker adgang til værket hvor det for den forbipasserende 
blive en kommentar til dette dilemma: Det organiske materiale og den om-
kringliggende skov i konstant dialog med repræsentaten for kulturen, det 
mennesskabte: plexiglasset.



Det lyse kontra det mørke. Det tunge, organiske materiale kontra letheden i det transparente plexiglas, der vil fremstå som en anderledes levende 
overflade, når lys og regnvand rammer dem og brydes af de laserskårede flader. 

Værket bidrager til en øget bevidsthed på natur/kultur problematikken og viser, med sin placering i naturen,  at den er det primære fokus hvor alt 
andet til syvende og sidst må tilpasse sig.

Formål
Formålet med projektet er at skabe synlighed om KFUM-Spejderne Silkeborg og 100-års jubilæet i 2020.

KFUM Spejderne i Silkeborg har via Jorns spejdertid i byen og fire Jorn-dagbøger fra denne periode og som er skænket til Museum Jorn, forpligtet 
sig til at indgå i kunstneriske samarbejder med inspiration fra Jorn. Forest Dialouge tager afsæt i denne forpligtelse.

Jorn havde både udsyn og var inspireret af bla. fortidens helleristninger. Han så med andre ord både frem og tilbage. På samme måde vil der i Forest 
Dialouge indgå ældgamle teknikker, f.eks. træsnit, som Jorn også lavede, samtidig med at værket forholder sig til sin egen tid. 
I denne sammenhæng bliver Forest Dialouge  en  kunstnerisk manifestation med afsæt i naturen (skoven) træet, formet og udtrykt i klassiske meto-
der i kontrast til det moderne plexiglas, som bearbejdes med laserskårede snit der får lys og skygge (læs natur) til at blive synlige på en ny måde.

Forest Dialouge
- En skov af søjler - et fyrtårn som skuer frem og tilbage og inspirere til hvordan vi i fremtiden må finde balancen mellem natur og kultur.

Værket placers på en støbt sokkel med dimensionerne 200 x 200 x 100 cm. I soklen indstøbes beslag til fastgørelse af stammer og plexiglas.
Det færdige værk får en max højde på 3,50 meter.

Stammer af træ
Stammer prepareres efter ”brændt træ metode” , så holdbarheden sikres. Denne metode er kendt allerede i vikingetiden og er atter taget i brug 
nu, hvor der er kommet mere fokus på miljørigtige materialer, som en vedligeholdelsesfri træbeskyttelse, der sikre træet en levetid på ca 80 år.

Stammerne efterbearbejdes med træsnit som til sidst behandles. med olie. 
(Eksempler på træsnit ses ikke på modellen).



Disse naturlige- , organiske-, men behandlede-  og bearbejde stammer bliver 
således bindeledet mellem natur og kultur.

Stammer af plexiglas.
Plexiglas”stammerne” har en tykkelse på 20 mm og en bredde på 20 - 40 cm og 
en højde på max 3 meter. De tilskæres så de sammen med træstammerne skråner 
op mod den højeste træstamme på 3,50 meter. Tilsammen danner de omridset af 
et tårn, et fyrtårn med sin egen historie og sit eget budskab.

I pladerne bliver der laserskåret ”huller”, f.eks som blade fra de træer der står 
omkring skulpturen. Disse huller vil p.g.a pladens tykkelse skabe et spændende 
lysspil som går i dialog med lysspillet i træernes blade og grene.
(eksempler på laserskårede huller ses ikke på modellen).

Både stammer og plexiglas fastgøres i beslag. 
De forskellige elementer (stammer og plexiglas fastgøres til hinanden med stål-
stivere og beslag til stabilisering.

Stålstiverne placeres således at de kommer til at indgå som en del af hele kom-
positionen.

OBS
Da værket er stedsspecifikt d.v.s er afhængig af- og forholder sig til placering, er 
det ikke muligt at lave detaljerede skitser og en realistisk model af det endelige 
værk.

De endelige materialer (Plexiglas er derfor pt heller ikke 100% fastlagt)

Modellen har til hensigt at give en fornemmelse af hvordan det færdige værk i 
store træk kommer til at se ud.



5   
Inddragelse af skoler. (vi bygger tårne i natur- og genbrugsmaterialer)
i uge 22/23 2020 inviteres skoleklasser  på værksted (tomt butikslokale i midtbyen) for at bygge tårne og fyrtårne.
Disse tårne bliver herefter udstillet i f.eks. butiksvinduer.

Tilbudet faciliteres af Mette Mailund Strong samt frivillige.

6   
Deltagelse med workshop  i forbindelse med gadekunstfestival 2020 
I uge 24 2020 inviteres børn og voksne til workshop i KFUM-Spejdernes værksted. (tomt butikslokale i midtbyen) Vi bygger tårne i 
natur- og genbrugsmaterialer. Disse tårne bliver herefter udstillet i f.eks. butiksvinduer, eller børnene får dem med hjem.

Tilbudet faciliteres af Mette Mailund Strong samt frivillige.

Organisation og samarbejde
Jubilæumsprojektet organiseres af en arbejdgruppe i KFUM-Spejderne Silkeborg i  samarbejde med Mette Mailund Strong. 

Arbejdsgruppen tager kontakt til bl.a. Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Målgruppe og interessenter
Målgruppen er hovedsaglig KFUM-spejderne i Silkeborg og alle andre børn og deres familier i Silkeborg Kommune. (Mulige nye KFUM-spejder-fa-
milier)

Interessenter er bl.a. fonde, sponsorere, Silkeborg Kommune. Museum Jorn.

Formidling og markedsføring
Arbejdsgruppen skriver pressemeddelser og PR materiale til aviser og evt  relevante fagblade/organisationsblade.

Arrangementerne i disse uger er desuden tænkt som en synliggørelse og et rekrutteringsarrangement hvor børn og deres voksne evt kan inviteres 
til at være med på Temadagen.



Tidsplan

2019
Ultimo juni   Korte projektbeskrivelser samt budget til fremlæggelse ved FU møde i begyndelse af juli

Medio august  Udførlige projektbeskrivelser præsenteres

Ultimo august  Budget og endelig projekt godkendes 

Medio september Bindende samarbejdsaftale* udarbejdes og underskrives af hhv. ansvarlig KFUM rep. og kunstner Mette Mailund Strong

   Udvælge lokalitet og sende ansøgninger

Sep - December  Lokation for værket besluttes (incl evt. ansøgninger) (KFUM udpeger og ansøger evt.)
   Herefter laver Mette Mailund Strong aftale med Burnedwood.dk vedr. behandling og levering af stammer.

Primo november Detailplanlægning af de enkelte spor (+ dato for Temadag )

   Aftaler med skoler (evt datoer fastlægges) 

   Finde tom butik/værkstedslokale i midtbyen

2020
Primo juni  Indretning af værksted til ugerne 22,23, 24. Indsamling af materialer

Medio juni  Afvikling af projekt for skoler

Uge 24              Deltagelse ved Gadekunstfestival med Åbent værksted/workshop. Aftales efterår 2019

Ultimo Juni             Detail skitser til værket  (spor 4) foreligger og kan ved interesse præsenteres for KFUM arbejdsgruppen.

Primo september       Sokkel støbes på lokation (KFUM  søger tilladelse til dette)
   Tema dag KFUM arbejder med Kunstprojekt (bygge fyrtårne og evt opsætning)



Medio oktober Opsætning og montering af kunstværk og fyrtårne  

26 oktober  Afsløring af MMS kunstværk samt indvielse af KFUM 
                                   børnenes kunstværker og evt indvielse af sti   

28 oktober  Jubilæumsdagen

* i aftalen indskrives, at realisation af dele af projektet afhænger af fondsmidler.

Budget

Budget for Kunstværk Forest Dialouge (spor 4)
         

Honorar                           30.000,00    
Kunstnermoms 5%                            1.500,00      

Materialer    
Polycarbonatplader, UV behandlede
2.05  x 3.05 19 mm                                               20.000,00
Laserskæring i Polycarbonatplader                                  8.000,00
Træstammer, eg, behandlet som Burned wood/svidetræ          20.000,00          
Fæstningsbeslag                 5.000,00
Støbning af Sokkel                                     20.000,00
Transport af materialer.                4.000,00
Montering og uforudsete udgifter                                   12.000,00
                         120.500,00



Budget

Samlet budget for spor 1,2,3,5 og 6 i  jubilæumsprojektet.
Timepris kr. 500 + moms (25%)   = 625,00

Tekst          Antal timer    Pris      
Projektudvikling      20       12.500,00
Projektbeskrivelser*     10         6.250,00

Forberedelse af Ledeudviklingarr.   4         2.500,00
Afvikling af Ledeudviklingarr.**   4         2.500,00

Forberedelse af mødeaftner    3         1.875,00
Afvikling af mødeaftner. arr.* *   11         6.875,00
    
Forberedelse af Temadag    4         2.500,00
Afvikl. af temadag kl 09.00 - 17.00**  8         5.000,00

Forberedelse af Skoletilbud    4         2.500,00 
Afvikling af skoletilbud 
(f.eks 2 dage a´ 4 timer)           
kl 10.00 - 14.00 ***     11         6.875,00

Forberedelse af gadekunstfestival   2                                       1.250,00 
Afvikling af gadek. festival arr.
(f.eks 2 dage a´ 4 timer)           
kl 10.00 - 14.00 ***     11         6.875,00  
       91       56.875,00

Spejderrabat             11.875,00 
              45.000,00       

* Projektbeskrivelser til både Tema-dags projektet og kunstværket
** incl opsætning og oprydning
*** hertil i alt 3 timer til opsætning og oprydning



Total budget for det samlede jubilæumsarrangement.

Kunstværk, Forest Dialouge (spor 4)   120.500,00

Spor 1,2,3,5,6        45.000,00

Materialer til spor 1,2,3,5,6      10.000,00
Tryk og publikation        20.000,00 
PR & annoncering       15.000,00 
Konsulent assistance       20.000,00
Forplejning event og mødeudgifter         8.000,00

I alt                                                        238.500,00





Spejderbevægelsen

er en frivillig, ikke-parti-politisk bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, 
race eller tro.

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere 
deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige 
borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

Robuste mennesker
Det er spejderbevægelses opgave at bidrage til at udvikle børn og unge til hele mennesker, dvs. 
udvikle dem fysisk, socialt, åndeligt, intellektuelt og følelsesmæssigt. Vi opfatter spejderarbejdet 
som en proces, der udvikler børn og unge til selvstændighed og ansvarlighed der samtidig gør 
børn og unge robuste i forhold til mange af de oplevelser de senere vil møde i livet. 

Spejderarbejdet er en livsstil, hvor friluftsliv, frivillighed, kristen livsholdning, samvær, selvstæn-
dighed, medansvar og engagement er bærende. Det daglige, praktiske spejderarbejde er den 
ramme, hvor børn og unge møder og udøver denne livsstil.

Mellemfolkelig forståelse
Grundlæggende for spejderarbejdet er, at alle mennesker er ligeværdige uanset deres oprin-
delse, race, køn eller tro. Vi lader børn og unge mødes på tværs af landegrænserne gennem 
verdensspejderfællesskabet. Derigennem skaber vi forståelse for andre kulturer og respekt for 
menneskers forskellighed, hvilket er en vigtig del i arbejdet på at skabe fred og lighed i verden.

Møde børn og unge med kristendommen
Spejderarbejdet skal støtte børn og unges søgen mod den åndelige dimension i tilværelsen. Med 
spejderarbejdets naturlige forhold til den kristne tro, og et levende og engageret møde med den 
kristne livsholdning, giver vi spejderen mulighed for at finde sin egen tro og lære at have respekt 
for andres.



Demokratisk livsholdning
Vores målsætning om, at spejderen skal tage medansvar, lægger også op til, at vi skal tage ansvar for udviklingen i samfundet, både lokalt og 
globalt. Det betyder for den enkelte spejder et engagement i nærmiljøet - hjemmet, skolen, menigheden, og på længere sigt en interesse for de 
demokratiske processer i samfundet.

Inspirationsmateriale

De langelandske kunsttårne www.kunsttaarne.dk
Deep forest Art Land www.skovsnogen.dk.            
Tickon, Langeland:  https://www.langeland.dk/ln-int/langeland/art/tickon   
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/dec/skoleelever-opfoerer-landart-projekt-i-tvorup-klitplantage/



Mette Mailund Strong
Mette Mailund Strong er uddannet grafiker og billedkunstner. 
Hun har udført adskillige udsmykningsopgaver i både privat og offentlig regi 
og udstillet i gallerier og kunsthaller og solgt sine værker i både ind- og ud-
land.

Hun er medlem af BKF, IAA, International association of Art,  Danske Grafike-
re, ProKK,  Spor Kunsten, faktor13.dk  og sidder i bestyrelsen for Spor Kun-
sten og i Kulturrådet i Silkeborg.

Mette Mailund Strong arbejder i mange forskellige materialer, men fælles for 
dem alle er et grundlæggende kendskab og en stor kærlighed til materialet, 
med de muligheder og begrænsninger de hver især indeholder. 

Senest har hun arbejdet med skulpturelt maleri, store træsnit og udendørs 
skulptur.

Hun har sideløbende med sin kunstneriske karriere udbudt, udviklet og afvik-
let talrige kunst - og kultur projekter over hele landet, både i form af privat 
udbudte kunstkurser samt kurser i samarbejde med f. eks. Sculptures by the 
Sea i Århus, Carl Henning Pedersen og Else Alfeldt Museum, Holstebro Muse-
um og Aalborg Symfoniorkester.

Læs mere på: www.mettestrong.dk

Mette er opvokset i Vestjylland og har været KFUM Spejer i Skave fra 1976 - 
ca. 1982. Hun deltog bl.a. i Landslejr i Langeskov i 1980.



KFUM - Spejderne Silkeborg 100 år  1920 - 2020

I samarbejde med billedkunstner Mette mailund Strong
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Sammen rykker vi verden - med vilje
Temadag 2020

KFUM-Spejderne Silkeborg 100 år  1920 - 2020

Fra Land Art til Land Mark
Jubilæums Kunstprojekt

Udarbejdet af grafiker og billedkunstner
Mette Mailund Strong



I forbindelse med 100 året for KFUM Spejderne Silkeborgs oprettelse, ønsker gruppen at markere jubilæet bl.a. med  et Land Art projekt med et 
kunstnerisk udgangspunkt, inspireret af Asger Jorn.

Formålet med projektet er at skabe synlighed om KFUM-Spejderne Silkeborg og 100-års jubilæet, med fokus på en kunstnerisk manifestation jvf. 
forpligtelsen i forbindelse med de fire Jorn dagbøger, som gruppen har doneret til Jorn Museet.

Asger Jorn og KFUM-spejderne Silkeborg
Asger Jorn (Asger Jørgensen) var KFUM Spejder i Silkeborg fra 1929-33. Jorn var hos Spejderne en værdsat spejderfører – og ikke kun en individuel, 
anonym drengespejder. Fra 15-årsalderen til han fylder 19 år. Asger Jorn havnede i årene 1929 og til 1933 midt i et livskraftigt og kreativt miljø hos 
KFUM Spejderne.
Her opmuntres og værdsættes han for sine ideer, handlekraft og skaberevner. Jorn havde organisatoriske evner, og de blev skærpet som spejder-
fører.

Jorn’s spejderdagbøger
I perioden 1929 – 1933 dekorerer og tegner Jorn i starten til dagbogsnotater, men overtager hele tilblivelsen af tekst og tegninger. Især er de 3 
første dekorative og fyldt med sjove illustrationer, mens den sidste har mere karakter af en protokol. Hertil har Jorn lavet linoleumstryk til Spejder-
bladet Luren.



KFUM-Spejdernes vision og strategi 2014 - 2020: Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. 

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og 
unge.  Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 

I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder: 

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal være mere 
attraktivt og tilgængeligt for flere. 

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og 
samarbejdspartnere. 

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og at være en 
del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, kulturer og lande-
grænser.



100 års erfaring og klar til fremtiden

Med udgangspunkt i KFUM- spejdernes vision og strategi, vil vi i dette jubilæumspro-
jekt tage udgangspunkt i 9 af FNs 17 Verdensmål og skabe et land-art kunstprojekt, 
inspireret af fyrtårnet som symbol på denne strategi. På denne måde synliggøres vision 
og målsætning om at inspirere og guide: Sammen rykker vi verden - med vilje.

KFUM-Spejderne ønsker at skabe stedsspecifikke værker, der går i dialog med den om-
kringliggende natur og som for de forbipasserende tilfører en ny/ekstra dimension til 
turen gennem landskabet.

De 9 verdensmål er omformuleret til 10 kunstneriske fortolkninger som tilgodeser. 
KFUM spejdernes vision og med udgangspunkt i traditionelle spejder aktiviteter og 
færdigheder.

Fyrtårnet
Siden det tidligste fyrtån i Alexandria (fra 280 f.kr) har fyrtårne verden over ledt rejsen-
de på vej.
De er placeret på de yderste skær, og viser med lys og lyd, både nat og dag og i al slags 
vejr, de rejsende på vej, uden om lavvande og forhindringer, så man kan komme sikkert 
videre.

I overført betydning bliver fyrtårnet symbol på os mennesker, som guider og vejvisere: 
De der tør gå forest og vise vejen.
Af og til har vi selv brug for vejledning, og andre gange kan vi være fyrtårn for andre. 



KFUM-Spejderne er også fyrtårne der guider og vejleder børn og voksne, 
og hvor man bl.a.: 

-    Lærer sig selv bedre at kende
-    Opdager sine egne styrker og svagheder
-    Oplever glæden ved at være en del af et fællesskab
     med de goder og forpligtelser der følger med.
-    Lærer at håndtere redskaber og værktøj
-    Lærer praktiske færdigheder
-    Lærer at færdes i naturen 
-    Lærer at tage ansvar

Asger Jorn  var - og er stadig, gennem sin kunst, et fyrtårn for nye måder 
at se, forstå og arbejde på. I denne sammenhæng kan “fyrtårn” oversæt-
tes til “inspiration”.

Han var bl.a. kendt for sine modifikationer: D.v.s. at tage noget allerede 
eksisterende og forvandle det til noget andet. 

Vi vil i dette projekt gå i Jorns fodspor og lave modifikationer, ved at bru-
ge bl.a. genbrugsmaterialer af træ og forvandle dem til de ti forskellige 
fyrtårne. Fyrtårnene skabes ud fra hver sit overordnede emne/tema (9 
Verdensmål) og vil blive bygget af forskellige materialer. 

Vi vil udover genbrugsmaterialer benytte forskellige former for træ (stol-
per, rafter, planker) som bliver bearbejdet med nogle af en metoder som 
Jorn har brug: træsnit.

Fyrtårnene bliver kunstneriske fortolkninger, der står som tårne/søjler/
landmærker/vartegn i skoven, viser vej og på forskellig vis guider og in-
spirerer den forbipasserende.



Fyrtårnene kan med fordel danne  et spor/en sti gennem skoven, og agere vejvisere. Mulige og hensigtsmæssige lokaliteter undersøges. 

Ideelt er en placering af de ti fyrtårne i umiddelbar nærhed af det blivende kunstværk ”Forest Dialouge” (Spor 4). De i alt 11 fyrtårne vil i sammen-
hæng skabe forunderlige og livsbekræftende inspiration til  hvordan vi passer på kloden.

Kunstneriske fortolkninger

Fyrtårnet for ly og tag over hovedet

Fyrtårnet for mad til alle mennesker

Fyrtårnet for udsyn og og opdagelse 

Fyrtårnet for udsyn og refleksion

Fyrtårnet for vand

Fyrtårnet for vækst og velstand

Fyrtårnet for forbindelser og møder

Fyrtårnet for byer med plads til at 
lade tankerne flyve

Fyrtårnet for produktion og transport

Fyrtårnet til livet i naturen

FN’s Verdensmål

Afskaf fattigdom

Stop sult

Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse

Rent drikkevand og sanitet

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation og infrastruktur

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Ansvarlig forbrug og produktion

Livet på land

Nr.

 1

 2
 
 4

 4

 6

 8

 9

11

12

15

Tårn

Tårn nr. 

 
1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

Oversigt over de Verdesnmål der arbejdes ud fra og de kunstneriske fyrtårne de modificeres til.

På de kommende sider er de enkelte tårne be-
skrevet med citater fra FN’s Verdensmåls materi-
ale, en kort tekst af den kunstneriske fortolkning 
samt en oversigt over materialer.

Det skal understreges at det er skitseoplæg  som 
ikke er målfaste og og at KFUM-Spejderne kan 
bruge dem som udgangspunkt til at bygge  tår-
nene.



FNs Verdensmål nr. 1 

Afskaf fattigdom 

   
De fattige skal have grundlæggen-
de rettigheder og adgang til ud-
dannelse og teknologi, så de kan 
skabe et bedre liv for sig selv og 
deres efterkommere. Og alt dette 
skal ske bæredygtigt – dvs. ved at 
bruge planetens ressourcer uden 
at ødelægge mulighederne for vo-
res efterkommere. 

Materialer
Gamle byggematerialer af træ: 5 - 6 stolper, vinduesrammer, dørkarme, trap-
pedele, gelændere, brædder, trædøre, træ/træplader til tag. Reb til bindin-
ger. Skruer, søm.
Bærende stopler graves i jorden. Trædele skrues/bindes samme og fastgøres 
til hinanden og til stoplerne. Højde over jorden: ca 3 meter.

Et liv uden fattigdom betyder også 
et liv med tag over hovedet og må-
ske se sig i stand til at skabe et hjem.
Vi vil tolke dette verdensmål  og 
symbolisere bedre velstand med et 
fyrtårn der giver “ly og tag over ho-
vedet”

Dette tårn bygges af vinduesrammer, 
dørkarme og andet træværk fra ned-
revne huse. Der snittes ind i trævær-
ket - billeder og citater der har med 
”hjem” at gøre. (f.eks. ”Home sweet 
home”)

1  Fyrtårnet for ly og tag over hovedet



FNs Verdensmål nr. 2

Stop sult 
   
”Alle børn og voksne skal kunne 
spises sig mætte i sund og næ-
rende mad.”

Materialer
Evt rafter til at bygge op omkring og stabilisere skulpturen.
Pil til at flette med. Reb til bindinger
Højde over jorden: ca 1,5 - 2 meter.

2   Fyrtårnet for mad til alle mennesker

Dette tårn flettes af pil i form som 
en stor frugt (pære). 

Der kan evt. laves flere frugter som 
placeres samlet i en gruppe.



3   Fyrtårnet for udsyn og og opdagelse 

FNs Verdensmål nr. 4

Kvalitetsuddannelse
 
   
”Uddannelse er det grundlag, der 
både gør os i stand til at forstå og 
gøre noget ved verdens problemer 
og samtidig gøre livet bedre for os 
selv.”

Materialer
Gamle planker og træbrædder uden maling, gerne i forskellig bredde og for-
skellige nuancer. Træ/træplader til tag. stiksave, bor, file. 
Bærende brædder graves i jorden. 
Trædele skrues/bindes samme og fastgøres til hinanden og til taget.
Højde over jorden: ca 3 meter.

Uddannelse og viden skaber funda-
ment og mod til at undres, forstå og 
tage verden ind og vide hvad der skal 
til for at gøre verden til et bedre sted 
for os alle.

Dette tårn bygges af planker med 
huller, der som lupper eller forstør-
relsesglas giver os mulighed for at 
kigge genne hullet og undesøge det 
vi ser: naturen, skæve vinkler, lysind-
fald, huller genne andre planker, an-
dre mennesker. Hullerne bores i for-
skellige højder og størrelser. Kanten 
af hullerne kan evt males i en farve. 
Der kan snittes tegninger af natur-
fragmenter ind i plankerne.



4   Fyrtårnet for udsyn og refleksion

FNs Verdensmål nr. 4

Kvalitetsuddannelse
   

”De boglige færdigheder er kun 
en del af den samlede uddannel-
se, som også skal danne børnene 
til at kunne leve sammen fredeligt 
og forstå menneskets forhold til 
naturen. 

Det er kritisk vigtigt for en bære-
dygtig fremtid, skriver FN i deres 
seneste rapport om status på 
verdensmålene.”

Materialer
Rafter og naturgrene i forskellige længder. De fire hjørnerafter graves i jorden.
Reb og tov til bindinger. Højde over jorden: ca 3 meter.

Refleksion og evnen til at omsætte 
viden er resultatet af god og alsidig 
uddannelse.

Dette fyrtån bygges af rafter og na-
turgrene og bygges som en meget 
høj stol.
Det er et fyrtårn som skal symbolise-
re den ro der skal til for at man kan 
reflektere og få indsigt i hvad der 
skal til for at gøre verden bedre.



5   Fyrtårnet for vand

FNs Verdensmål nr 6: 

Rent drikkevand og sanitet

”Alle mennesker skal have adgang 
til rent drikkevand.

Rent vand er en af de vigtigste 
forudsætninger for sundhed.”

Materialer
4 kraftige rafter og to kar (træ eller metal). Reb til bindinger
De fire hjørnerafter graves i jorden. Karene fastgøres med bindinger.
Højde over jorden: ca. 3 meter.

Forvaltning af verdens ressourcer 
indebærer bl.a indsamling og brug af 
regnvand.
      
Dette fyrtårn indsamler regnvand i et 
kar øverst i tårnet som gennem et hul 
i karet drypper ned i et kar nederst i 
tårnet.   



Materialer
Rafter, naturgrene i forskellige længder, stolper, evt et par træstiger. Bærende 
stolper graves i jorden. Alle dele bindes sammen. Træ/rafter til tag. Reb og tov 
til bindinger.
Højde over jorden: ca. 3 - 4 meter.

6   Fyrtårnet for vækst og velstand

FNs Verdensmål nr. 8: 

Anstændige jobs og økono-
misk vækst

”Den økonomiske vækst sætter 
jordens ressourcer under pres. Ver-
densmålenes ambition er, at væk-
sten skal være bæredygtig, hvilket 
blandt andet betyder, at vi skal 
bruge de globale ressourcer mere 
effektivt i forbindelse med forbrug 
og produktion.”

Både personlig og økonomisk vækst 
kræver viden og at man lærer af sine 
egne og andres erfaringer. Vi står så 
at sige på skuldrene af hinanden og 
driver på den måde tingene videre.

Dette fyrtårn bygges som stiger, af 
rafter og naturgrene og gamle stiger 
af træ. 
Stigerne symbolisere at vi klatrer op 
af det andre før os har bygget. Vi skal 
anerkende og respektere deres op-
dagelser og fremskridt og får nu an-
svaret for at efterlade verden bedre 
end vi har modtaget den. På denne 
måde inspirerer vi kommende gene-
rationer gennem vorers valg, handlin-
ger og opdagelser.



7    Fyrtårnet for forbindelser og møder

FNs Verdensmål nr. 9

Industri, innovation og 
infrastruktur

”Mennesker og varer skal kunne 
bevæge sig fra et sted til et andet. 
Dårlig infrastruktur koster tid og 
penge og er med til at hæmme ud-
vikling. Infrastruktur som veje og 
adgang til transportmidler har stor 
betydning for et samfunds udvik-
ling. Hvis mennesker og varer har 
svært ved at flytte sig, mindskes 
muligheden for handel og udveks-
ling af viden og teknologi.

Man kan også tale om infrastruk-
tur i forhold til teknologi. Folk 
i udviklingslande skal ikke bare 
have gode veje, de skal også have 
adgang til telefonnet, internet og 
moderne teknologi.”

Materialer
Gamle stole af træ uden maling. ca. 3 stolper, træ/træplader til tag. Bærende 
stopler graves i jorden. Stole skrues/bindes samme og fastgøres til hinanden 
og til stoplerne. Højde over jorden: ca 3 meter.

Vejnet, internet …… består af et 
virvar af veje og kabler der krydses 
og flettes sammen, skilles, deles og 
kobles til andre, nye tråde og veje.

Dette fyrtårn bygges op af gam-
le træstole der evt bindes til nogle 
faste stolper. Stolene symboliserer 
infrastruktur og de mange net og 
tråde der vikles ind og ud mellem 
hinanden.

Mennesker mødes og holder møder 
imens de sidder på stole og udvikler 
industri og nye produktionsmetoder.
På sæder og stole ben snittes og 
skæres fragmenter af vejkort, fra 
printplader eller teknologiske/digita-
le udtryk.



8   Fyrtårnet for byer med plads til at lade tankerne flyve

FNs Verdensmål nr. 11

Bæredygtige byer og lokalsam-
fund 
  

”Målet om bæredygtige byer og 
lokalsamfund skal sikre boliger til 
alle.  

Alle slumområder skal opgraderes, 
så alle mennesker i 2030 skal have 
adgang til sikre boliger med de 
nødvendige faciliteter.”

Materialer
4 solide rafter som graves i jorden. Rafter til stabilisering og tag.
Plade til fastgørelse af fuglekasser og insekthoteller. Mindre træstykke til at dekorere kas-
serne med.
Kasserne skrues til pladen.
Rafter og tag bindes sammen. Højde over jorden: ca 3 meter.

Dette fyrtårn bygges som en lille by 
for skovens fugle og insekter.

På høje ben bygges et tårn af fugle-
kasser og insekthoteller. alle kasser 
fastgøres til en bærende plade, og 
både over og under pladen - (da vi 
ønsker bæredygtige byer hele jorden 
rundt.)

Husene kan dekoreres med ”vindu-
er”, ”døre” ”skorstene”........



9   Fyrtårnet for produktion og transport

FNs Verdensmål nr. 12 

Ansvarlig forbrug og produktion

”I hele verden skal vi tænke nyt. 
Alle skal lære, hvordan vi kan leve 
mere bæredygtigt, og vi skal alle 
sammen gøre, hvad vi kan for at 
mindske presset på verdens res-
sourcer.
      
Udover mad, producerer vi en mas-
se ting, som der måske eller måske 
ikke er behov for, og som ikke altid 
bliver produceret under ordentli-
ge forhold. Det betyder ikke bare 
overdrevent stort ressourcefor-
brug, men også at produktionen 
og transporten af varerne kan øde-
lægge miljøet lokalt og globalt. I 
mange tilfælde kan produktionen 
ændres, så skadelige kemikalier 
udskiftes og ikke udledes direkte i 
miljøet.  Inden 2020 skal vi begyn-
de at håndtere alle kemikalier og 
spildprodukter på en miljømæssigt 
forsvarlig måde.”

Materialer
4 stolper/rafter. Affaldstræ uden maling, gerne med fragtstempler på. 
træ til tag. Bærende stopler graves i jorden. Træ skrues/sømmes sammen. 
Der snittes fragt- og transport symboler, skemaer, planlægning, fragmenter 
fra kort ind i træet.  Højde over jorden: ca 3 meter.

Fyrtårnet bygges op af træklodser, 
brædder  og i det hele taget gam-
melt affaldstræ som symbol på pro-
duktion, at alt fragtes i store (træ)
kasser og en logistik og planlægning 
der skal gå op. 

Der snittes fragmenter fra kort, plan-
lægning, skemaer og fragtsymboler i 
træet



10   Fyrtårnet til livet i naturen

FNs Verdensmål nr. 15 

Livet på land

”Målet om liv over vand har fokus 
på, at alle lande i verden skal sikre 
bevarelsen af skove og  dyreliv. 
Med et fint ord hedder det biodi-
versitet.”

Materialer
Rafter og naturgrene i forskellige længder. Reb til bindinger. evt i en farve. 
Bærende rafter graves i jorden.  Højde over jorden: ca 3 meter.

Dette fyrtårn bygges af rafter og na-
turgrene som bindes sammen. 

Tårnet skal give udtryk af at være et 
drivhus, et drivhus der beskytter og 
giver næring til planter og dyr.

Inde i tårnet plantes et træ. Alterna-
tivt placeres tårnet omkring et vok-
sende træ i skoven.



Det praktiske

Fyrtårnene forventes færdigt bygget og opstillet på temadagen (d. 13/9 2020 kl 10 - 17.00)
Forinden er lederne blevet tilbudt lederudvikling og introduktion til arbejdet med fyrtårnene (spor 1)

Børnene er ligeledes på forhånd blevet introduceret til projektet (spor 2) , opdelt i arbejdsgrupper og har evt påbegyndt en del af det forberedende 
arbejde til fyrtårnene på de almindelige mødeaftenen (f.eks snittearbejde).

Styregruppen og et hold af frivillige deltager i forberedelse af temadagen (dvs indsamling og levering  af materialer, opbygning af tårne, afvikling 
af temadagen og efterfølgende oprydning.

Efter deltagelse i Temadagen 2020 får man ”Byg en bedre verden” 
mærket.

”Forløbet ”Byg en bedre verden” skal medvirke til at gøre FNs 17 
Verdensmål nærværende og håndgribelige for børn og unge i Dan-
mark, og være med til at give en forståelse af, at alle kan bidrage 
til målenes opfyldelse. Især ved at målene bliver gjort tilgængeli-
ge med konkrete anvisninger på handlinger, som kan gennemføres i 
nærmiljøet.”

Ved deltagelse i forberedelse og en-
gagement i udvikling og opbygning af 
fyrtårnene, øges bevidstheden om ver-
densmålene. 

Den voksende bevidsthed bidrager til 
større refleksion og mulighed for- og 
lyst til at arbejder yderligere med ver-
densmålene.



Mette Mailund Strong
Mette Mailund Strong er uddannet grafiker og billedkunstner. 
Hun har udført adskillige udsmykningsopgaver i både privat og offentlig regi 
og udstillet i gallerier og kunsthaller og solgt sine værker i både ind- og udland.

Hun er medlem af BKF, IAA, International association of Art,  Danske Grafikere, 
ProKK,  Spor Kunsten, faktor13.dk  og sidder i bestyrelsen for Spor Kunsten og 
i Kulturrådet i Silkeborg.

Mette Mailund Strong arbejder i mange forskellige materialer, men fælles for 
dem alle er et grundlæggende kendskab og en stor kærlighed til materialet, 
med de muligheder og begrænsninger de hver især indeholder. 

Senest har hun arbejdet med skulpturelt maleri, store træsnit og udendørs 
skulptur.

Hun har sideløbende med sin kunstneriske karriere udbudt, udviklet og afviklet 
talrige kunst - og kultur projekter over hele landet, både i form af privat ud-
budte kunstkurser samt kurser i samarbejde med f. eks. Sculptures by the Sea i 
Århus, Carl Henning Pedersen og Else Alfeldt Museum, Holstebro Museum og 
Aalborg Symfoniorkester.

Læs mere på: www.mettestrong.dk

Mette er opvokset i Vestjylland og har været KFUM Spejer i Skave fra 1976 - 
ca. 1982. Hun deltog bl.a. i Landslejr i Langeskov i 1980.



KFUM - Spejderne Silkeborg 100 år  1920 - 2020

I samarbejde med billedkunstner Mette Mailund Strong
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Silkeruten mellem Gjessøvej og Almind Sø
11.3 - Bilag: Forest dialouge, projektbeskrivelse til mail

DokumentID: 8540792



Forest Dialouge  
Skulpturprojekt i anledning af KFUM-Spejderne Silkeborgs 
100 års jubilæum 2020

Projektbeskrivelse udafbejdet af billedkunstner
Mette Mailund Strong



Forest Dialouge  udført af Mette Mailund Strong

Forest Dialouge er et stedsspecifikt kunstværk, som går i dialog med den omkringliggende natur.
Det består af stammer eller søjler - en stiliseret skov af træ og pelxiglas, placeret i naturen og i dialog via de kontrastfyldte og bearbejdede mate-
rialer.

Værket forholder sig til det moderne menneskes vilkår og dilemma:  forholdet mellem natur og kultur, naturligt og unaturligt og det faktum at vores 
levevis har ubegribelige konsekvenser for kloden.

Værket er en opfordring til at opleve og sanse naturen og det naturlige og at vi skal finde balancen mellem de to, og anerkende de muligheder som 
udvikling og fremskridt giver, men i dyb respekt for kloden.

Værket er, som repræsentant for KFUM-Spejderne Silkeborgs 100 års jubilæum, et vartegn og fyrtårn, der med sit materialevalg og bearbejdning 
både opfordre til eftertanke og sansning. 

Baggrund og ide

I forbindelse med 100 året for KFUM Spejderne Silkeborgs oprettelse, ønsker gruppen at markere jubilæet med  et Land Art projekt, inspireret af 
Asger Jorn. (jvf. forpligtelsen i forbindelse med de fire Jorn dagbøger, som gruppen har doneret til Museum Jorn).

Jeg har fået til opgave at udvikle et jubilæumsprojekt, og har valgt at arbejde med fyrtårnet som inspirationskilde.

Fyrtårnet
Siden det tidligste fyrtån i Alexandria (fra 280 f.kr) har fyrtårne verden over ledt rejsende på vej. 

I overført betydning bliver fyrtårnet symbol på os mennesker, som guider og vejvisere: De der tør gå forest, inspirere andre og vise vejen.

Forest Dialouge er et fyrtårn og landmærke, som skal inspirere og vejlede os til at finde den rette balance mellem natur og kultur.

Det består derfor af natur- og kulturmaterialer: træ og plexiglas som på forskellig vis bearbejdes og formes. 

En placering af værket ved bynære løbe-, vandre- og cykel- ruter vil dagligt give mange mennesker adgang til værket hvor det for den forbipas-
serende blive en kommentar til dette dilemma: Det organiske materiale og den omkringliggende skov i konstant dialog med repræsentaten for 
kulturen, det mennesskabte: plexiglasset.



Det lyse kontra det mørke. Det tunge, organiske materiale kontra letheden i det 
transparente plexiglas, der vil fremstå som en anderledes levende overflade, når lys 
og regnvand rammer dem og brydes af de laserskårede flader. 

Værket bidrager til en øget bevidsthed på natur/kultur problematikken og viser, 
med sin placering i naturen,  at den er det primære fokus hvor alt andet til syvende 
og sidst må tilpasse sig.

Formål

Formålet med projektet er at skabe synlighed om KFUM-Spejderne Silkeborg og 
100-års jubilæet i 2020.

KFUM Spejderne i Silkeborg har via Jorns spejdertid i byen og fire Jorn-dagbøger 
fra denne periode og som er skænket til Museum Jorn, forpligtet sig til at indgå i 
kunstneriske samarbejder med inspiration fra Jorn. Forest Dialouge tager afsæt i 
denne forpligtelse.

Jorn havde både udsyn og var inspireret af bla. fortidens helleristninger. Han så med 
andre ord både frem og tilbage. På samme måde vil der i Forest Dialouge indgå 
ældgamle teknikker, f.eks. træsnit, som Jorn også lavede, samtidig med at værket 
forholder sig til sin egen tid. I denne sammenhæng bliver Forest Dialouge  en  kun-
sterisk manifestation med afsæt i naturen (skoven) træet, formet og udtrykt i klassi-
ske metoder i kontrast til det moderne plexiglas, som bearbejdes med laserskårede 
snit der får lys og skygge (læs natur) til at blive synlige på en ny måde.

Forest Dialouge

- En skov af søjler - et fyrtårn som skuer frem og tilbage og inspirere til hvordan vi i 
fremtiden må finde balancen mellem natur og kultur.

Værket placers på en støbt sokkel med dimensionerne 200 x 200 x 100 cm. I soklen 
indstøbes beslag til fastgørelse af stammer og plexiglas.



Stammer af træ
Stammer prepareres efter ”brændt træ metode” , så holdbarheden sikres. Den-
ne metode er kendt allerede i vikingetiden og er atter taget i brug nu, hvor 
der er kommet mere fokus på miljørigtige materialer, som en vedligeholdelsesfri 
træbeskyttelse, der sikre træet en levetid på ca 80 år.

Stammerne efterbearbejdes med træsnit som til sidst behandles. med olie. 
(Eksempler på træsnit ses ikke på modellen).

Disse naturlige- , organiske-, men behandlede-  og bearbejde stammer bliver 
således bindeledet mellem natur og kultur.

Stammer af plexiglas.
Plexiglas”stammerne” har en tykkelse på 20 mm og en bredde på 20 - 40 cm 
og en højde på max 3 meter. De tilskæres så de sammen med træstammerne 
skråner op mod den højeste træstamme på 3,50 meter. Tilsammen danner de 
omridset af et tårn, et fyrtårn med sin egen historie og sit eget budskab.

I pladerne bliver der laserskåret ”huller”, f.eks som blade fra de træer der står 
omkring skulpturen. Disse huller vil p.g.a pladens tykkelse skabe et spændende 
lysspil som går i dialog med lysspillet i træernes blade og grene.
(eksempler på laserskårede huller ses ikke på modellen).

Både stammer og plexiglas fastgøres i beslag. 
De forskellige elementer (stammer og plexiglas fastgøres til hinanden med stål-
stivere og beslag til stabilisering.

Stålstiverne placeres således at de kommer til at indgå som en del af hele kom-
positionen.

Projektforløbet

Når bindende kontakt er underskrevet af begge parter (KFUM-Spejderne og 
kunstner Mette Mailund Strong) påbegyndes det konkrete arbejde med udvik-
ling af værket Forest Dialouge. Det skal klart fremgå af kontrakten at værket kun 
udføres, som ovenover beskrevet,  hvis der kommer tilstrækkelige fondsmidler. 
Der skal dog uanset indkomne fondsmidler og senest 30/9 2019  falde betaling 



for projektudvikling og projektbeskrivelse, Kr. 12.000,00 incl moms.

Tidsplanen for projektet er som udgangspunkt følgende:

2019

Primo september   Projektbeskrivelse, tidsplan og budget afleveres til KFUM arbejdsgruppe

Medio september Bindende samarbejdsaftale udarbejdes og underskrives af hhv. ansvarlig KFUM rep. og kunstner Mette Mailund Strong
                       

Sep - December  Lokation for værket besluttes (incl evt. ansøgninger) (KFUM udpeger og ansøger evt.)
   Herefter laver Mette Mailund Strong aftale med Burnedwood.dk vedr. behandling og levering af stammer.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2020

Februar  Mette Mailund Strong laver aftaler om bearbejdning af plexiglas

Juni   Detail skitser til værket foreligger og kan ved interesse præsenteres for KFUM arbejdsgruppen.

Primo september       Sokkel støbes på lokation (KFUM  søger tilladelse til dette)

Medio oktober Opsætning og montering af kunstværk  
26 oktober  Afsløring af Forest Dialouge 

Sokkel graves og støbes på lokation i samarbejde mellem Mette Mailund Strong og KFUM arbejdsgruppe.

De forskellige dele af værket udføres i løbet af sommer og efterår 2020. 

Delene transporteres fra atelier, opsættes  og monteres på lokation i samarbejde mellem Mette Mailund Strong og KFUM arbejdsgruppe



Hvis pengene ikke rækker

Skulle den situation opstå at midlerne ikke rejses iflg projekttilbud, kan projektet tilpasses og ”skæres” til så det evt kan dækkes af et mindre 
budget. 
Det skal dog fremhæves at værket ved en evt beskæring vil fremstå mindre visionært og med et svagere budskab.
Denne beslutning vil i så fald foregå i tæt samarbejde mellem Mette Mailund Strong og KFUM-arbejdsgruppen og honoraret vil forblive uæn-
dret. En sådan beslutning skal træffes senest d. 30. april 2020. 

OBS
Da værket er stedsspecifikt dv.s er afhængig af- og forholder sig til placering, er det ikke muligt at lave detaljerede skitser og en realistisk model 
af det endelige værk.

Modellen har til hensigt at give en fornemmelse af hvordan det færdige værk i store træk kommer til at se ud.

Projektbeskrivelse og model er udarbejdet af Mette Mailund Strong. www.mettestrong.dk.

Budget

Budget for Kunstværk Forest Dialouge
         

Honorar                           30.000,00 
   
Kunstnermoms 5%                            1.500,00 
     

Materialer    
Polycarbonatplader, UV behandlede
2.05  x 3.05 19 mm                                               20.000,00
Laserskæring i Polycarbonatplader                                  8.000,00
Træstammer, eg, behandlet som Burned wood/svidetræ          20.000,00 
         
Fæstningsbeslag                 5.000,00
Støbning af Sokkel                                     20.000,00
Transport af materialer.                4.000,00
Montering og uforudsete udgifter                                   12.000,00
                         120.500,00



Mette Mailund Strong
Mette Mailund Strong er uddannet grafiker og billedkunstner. 
Hun har udført adskillige udsmykningsopgaver i både privat og offentlig regi 
og udstillet i gallerier og kunsthaller og solgt sine værker i både ind- og ud-
land.

Hun er medlem af BKF, IAA, International association of Art,  Danske Grafike-
re, ProKK,  Spor Kunsten, faktor13.dk  og sidder i bestyrelsen for Spor Kun-
sten og i Kulturrådet i Silkeborg.

Mette Mailund Strong arbejder i mange forskellige materialer, men fælles for 
dem alle er et grundlæggende kendskab og en stor kærlighed til materialet, 
med de muligheder og begrænsninger de hver især indeholder. 

Senest har hun arbejdet med skulpturelt maleri, store træsnit og udendørs 
skulptur.

Hun har sideløbende med sin kunstneriske karriere udbudt, udviklet og afvik-
let talrige kunst - og kultur projekter over hele landet, både i form af privat 
udbudte kunstkurser samt kurser i samarbejde med f. eks. Sculptures by the 
Sea i Århus, Carl Henning Pedersen og Else Alfeldt Museum, Holstebro Muse-
um og Aalborg Symfoniorkester.

Læs mere på: www.mettestrong.dk

Mette er opvokset i Vestjylland og har været KFUM Spejer i Skave fra 1976 - 
ca. 1982. Hun deltog bl.a. i Landslejr i Langeskov i 1980.
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12 Godkendelse af landzonetilladelse og dispensation 

fra lokalplan 35 til udvidelse af bebyggelse på Levring 

Efterskole
12.1 - Bilag: Indkomne bemærkninger i nabohøring

DokumentID: 8614363
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Jannik Skov             Toften 4             8620 Kjellerup                                           

29-07-2020 

Til  Silkeborg Kommune 

Vedr.:  Indsigelse mod overskridelse af byggehøjde i f.m. tilbygning på Levring Efterskole 

Ref.: Silkeborg Kommune skr. af 29.06.2020 sag nr EJD-2020-03160 

 

1. Undertegnede har ved ref. modtaget naboorientering vedr. kommunens behandling af en 
ansøgning fra Levering Efterskole om overskridelse af byggehøjden på max. 8,5 m i f.m. en om-
/tilbygning på skolen. 
Jeg er stor tilhænger af, at borgernes rettigheder sikres gennem en forudsigelig byplanlægning. 
Jeg er derfor i stigende grad bekymret over, at kommunen gennem de seneste 20 år gentagne 
gange har tilsidesat de regler, som beskytter borgerne i h.t. lokalplan 35. Det gælder placering af 
gyldetanke tæt på beboelse, etablering af vindmøller samt flere tilbygninger på Levring 
Efterskole, som alle udfordrer udsigten til den fri natur omkring Levring by.  
 
2. Jeg anser det for vigtig, at den kommunale byplanlægning værner om vores kulturværdier, og 
mener derfor fortsat, at udsigten til landskabet og Levring kirke, skal dominere byplanlægningen i 
Levring.  På det grundlag gør jeg indsigelse mod, at der afviges fra den gældende byggehøjde jf. 
lokalplan 35, som jeg anmoder kommunen om at håndhæve over for Levring Efterskole. 

 

3. Vælger kommunen at tilsidesætte min indsigelse, mener jeg at konsekvensen bør være, at 
kommunen iværksætter en revision af lokalplan 35. Det nytter ikke noget at have en lokalplan, 
som ingen respekterer. 
 

Med Venlig Hilsen 

 

Jannik Skov 





 

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 
Kirkegårdskonsulent, mdu@skaaruplandskab.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0118-01 1/1 
 

 
 
 
Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Katrine Søbo Andreasen 
 
 

  

Levring Kirke 
Ikast-Brande Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 969795  Aarhus den 27. juli 2020 
 
 
 

  

Vedr. Dispensation fra lokalplan 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 1. juli 2020 fremsendt orienteringsbrev vedrørende påtænkt 
dispensation fra kirkebyggelinjen og fra lokalplan 35 i Levring By til opførelse af bygninger højere end 8,5 meter. 
 
Kirkeministeriets Kirkegårdskonsulent Mogens Dueholm har udtalt sig i sagen den 26. juli 2020. 
 
Sagen omfatter en større ombygning og modernisering af Levring Efterskole. I den forbindelse ombygges og 
forhøjes den nuværende dansesal, så den fremtidige højde på rygningen bliver 11.25 meter og dermed kræver 
dispensation. 
 
Jeg er enig i kirkegårdskonsulentens udtalelse og vurderer, at den forhøjede dansesal ikke vil have visuelle 
konsekvenser for oplevelsen af kirken. Det gælder både i forhold til ind- og udkig. 
 
Jeg kan derfor anbefale, at Viborg Stift stiller sig positiv overfor dispensationsansøgningen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
 
 

mailto:kmaar@km.dk
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 26. juli 2020

 

Viborg Stift 

Akt.nr.:  

 
 

 

 

Viborg Stift har anmodet om udtalelse i forbindelse med høring vedr. dispensations for lokalplan og højdebyggelinje ved 
Levring Efterskole. 
  
Levring Kirke 
Ikast-Brande Provsti 

Sagen omhandler ønske fra Levring Efterskole om at ombygge og omdanne eksisterende dansehal og scenebygning for 
at modernisere og opgradere forholdene for eleverne, lærerne og øvrigt personale. 

Levring Efterskole ligger ca. mellem 200-250 meter fra kirken mod nordøst. Der er en relativt stor exnerfredning i samme 
retning, som omfatter præstegård og en større skovlund med gamle træer. Der er derfor ikke visuel forbindelse mellem 
den nye etape/bebyggelse og Kirke/kirkegård. Scenebygningen ligger i forvejen længst væk fra kirken bag en 
foranliggende relativ høj fløjbygning. 

Eksisterende dansehal ombygges og der tilføjes en lidt højere og større bygning over den eksisterende scenebygning. 
Tagrygningen på den eksisterende dansehal er i forvejen højere end 8,5 meter, hvorfor en højde på 11.25 ikke er en 
voldsom øgning af højden. 

Det er min vurdering, at den nye bygning med en mindre forøgelse af tagryggens højde ikke vil have visuelle 
konsekvenser for oplevelsen af kirken i landskabet – både set ude fra landskabet og set inde fra kirkegården og kirken.  

Jeg kan derfor anbefale at Viborg Stift er positive over for en dispensation for Kirkebyggelinjen, så Levring Efterskole kan 
modernisere og forbedre deres faciliteter med nærværende projekt til glæde for alle på skolen.  

Med venlig hilsen 

Mogens Dueholm 
Kirkegårdskonsulent Viborg Stift. 
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Kirkebyggelinje, exnerfredning  og placering af bygning med forhøjet tagrygning: 

 



Til: Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)
Fra: Levring Sogns Menighedsråd (8597) (8597@SOGN.DK)
Titel: Sv: Til konsulenterne, anmodning om udtalelse i anledning af dispensation fra lokalplan 35 i Levring By,

Silkeborg Kommune
E-mailtitel: Sv: Til konsulenterne, anmodning om udtalelse i anledning af dispensation fra lokalplan 35 i Levring By,

Silkeborg Kommune (STPR F2: 969795)
Sendt: 18-07-2020 09:26

Nabohøring.

Påtænkt byggeri på Levring Efterskole, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup. 
Menighedsrådet ved Levring kirke har ingen bemærkninger til, eller indvendinger mod det påtænkte
byggere på Levring Efterskole. Kirken er nær nabo til efterskolen. Ej heller præstefamilien på Bygaden 61
har indvendinger. Den påtænkte høje bygning på Efterskolen, nordøst for Levring kirke, får ingen påvirkning
for frit syn til kirken. Ej heller udsyn fra kirken. Det er dejlig når der sker udvikling/byggeri i et mindre lokal
samfund. 

Med venlig hilsen 
Frits Madsen, Levring.  Formand Levring Menighedsråd. 
42502527

Fra: Viborg Stift <KMVIB@KM.DK>
Sendt: 1. juli 2020 11:55:53
Til: kbi@vmb-arkitekter.dk; mdu@skaaruplandskab.dk
Cc: Levring Sogns Menighedsråd (8597)
Emne: Til konsulenterne, anmodning om udtalelse i anledning af dispensation fra lokalplan 35 i Levring By, Silkeborg
Kommune (STPR F2: 969795)
 
 Til den kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulent,
 
Jeg sender hermed anmodning om jeres udtalelse i anledning af orienteringsbrev vedrørende påtænkt
dispensation fra kirkebyggelinjen, idet man ønsker at opføre bygninger, der er højere end 8,5 m. Jeg gør
opmærksom på, at kommunen har givet os frist til den 30. juli 2020 til at komme med eventuelle
bemærkninger. Håber dette kan nås trods ferie.
 
Jeg sender mailen til orientering til menighedsrådet, således at de er opmærksom på, at høring er sendt til
kirkegårdskonsulenten, idet udgifter til denne konsulentbistand afholdes af menighedsrådet.
 
Med venlig hilsen
 
Katrine Søbo Andreasen
Chefkonsulent
 

 
Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2181
 
www.viborgstift.dk
 

http://www.viborgstift.dk/
http://www.viborgstift.dk/


Læs mere om dine rettigheder og hvordan Viborg Stift håndterer persondata

 

Til: Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk (indgaaende@prod.e-boks.dk)
Titel: Fra Silkeborg Kommune, brev fra Plan og Byg vedr. nabohøring omkring dispensation fra lokalplan 35 i

Levring By
E-mailtitel: Brev fra Plan og Byg - Silkeborg Kommune [Ref.nr.=71b23d29b1f64e16ae35366a33b58a3b]
Sendt: 30-06-2020 16:35

Emne: Brev fra Plan og Byg - Silkeborg Kommune 
Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post 
Afsender af meddelelsen: Silkeborg Kommune 
Meddelelsen blev modtaget: 30-06/2020 KL 16.17 
Videresendt fra postkasse tilhørende CVR-nr:41075112 Viborg Stiftsadministration 
Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor 
-------------------------------------------------- 
Du har fået vedlagte besked. 

https://kirkenettet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/meni_km_dk/EUaRVndS6SVMs2PAp6LxEbgBJhScEOe9ZSFu1-Cn7t97Nw?e=EIMhUF
https://kirkenettet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/meni_km_dk/EUaRVndS6SVMs2PAp6LxEbgBJhScEOe9ZSFu1-Cn7t97Nw?e=EIMhUF


VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 28. juli 2020 
Akt nr. 989420 
KASA/MAJE 
 

Silkeborg Kommune 
Teknisk@silkeborg.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svar i anledning af afgørelse om dispensation fra lokalplan 35 i Levring By, Silkeborg 
Kommune 
 
Viborg Stiftsøvrighed har den 30. juni 2020 modtaget ovennævnte sag om at bygge med en 
bygningshøjde på 11,5 m på matr.nr. 1 i Levring By, Levring – Bygaden 65, 8620 Kjellerup. Da der 
er tale om en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 19, afgiver stiftsøvrigheden hermed sin 
udtalelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten. Jeg 
vedhæfter udtalelser fra kirkegårdskonsulenten af 26. juli 2020 og den kgl. bygningsinspektør af 
27. juli 2020.  
 

Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig de vedhæftede udtalelser, og stiftsøvrigheden ser positivt på 
udviklingen. 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Katrine Søbo Andreasen 
Chefkonsulent 
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Torsten Wagner Sand Christensen (16055)

Fra: Lis Møller Andersen (10940) på vegne af Teknik-Team Byg (F0240)
Sendt: 20. juli 2020 10:19
Til: Teknik-Team By og bolig (F0241)
Emne: VS: Naboorientering, Bygaden 61, Levring 8620 kjellerup

Det drejer sig om Bygaden 65 (EJD-2020-03160). 
 
Venlig hilsen 
 
Lis Møller Andersen 
Byggesagsbehandler 
Team Byg 
 
Silkeborg Kommune 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: 89 70 14 33 
lma@silkeborg.dk 
 
www.silkeborg.dk 
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset 
 
Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Grith Petursson (14639) <Grith.Petursson@silkeborg.dk> På vegne af Afdpost_Teknik- og 
Miljøafdelingen (F0141) 
Sendt: 20. juli 2020 09:35 
Til: Teknik-Team Byg (F0240) <Teknik-TeamByg@silkeborg.dk> 
Emne: VS: Naboorientering, Bygaden 61, Levring 8620 kjellerup 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Frits Madsen <hfklaris@gmail.com> 
Sendt: 18. juli 2020 09:20 
Til: Afdpost_Teknik- og Miljøafdelingen (F0141) <Teknisk@silkeborg.dk> 
Emne: Naboorientering, Bygaden 61, Levring 8620 kjellerup 
 
Til Silkeborg Kommune - Teknisk afdeling. 
 
Påtænkt byggeri på Levring Efterskole, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup. 
Menighedsrådet ved Levring kirke har ingen bemærkninger til, eller indvendinger mod det påtænkte 
byggere på Levring Efterskole. Kirken er nær nabo til efterskolen. Ej heller præstefamilien på Bygaden 
61 har indvendinger. Den påtænkte høje bygning på Efterskolen, nordøst for Levring kirke, får ingen 
påvirkning for frit syn til kirken. Ej heller udsyn fra kirken. Det er dejlig når der sker udvikling/byggeri 
i et mindre lokal samfund. 
 
Med venlig hilsen 
Frits Madsen, Levring.  Formand Levring Menighedsråd. 
42502527 
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Dorthe Fogh Monrad (17208) 
Teknik- og Miljøafdelingen 
DortheFogh.Monrad@silkeborg.dk 

Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg  
Søvej 1  8600 Silkeborg 
Tlf.: 89 70 10 00 
www.silkeborg.dk 

 
 

Referat fra borgermøde 10. august 2021 vedr. 
Frederiksberggade Karréen 
 
 
På mødet var inviteret beboere og grundejere indenfor området Frederiksberggade- 
Lyngbygade-Steen Blichers Gade–Jernbanevej.  
Følgende ejendomme var repræsenteret: 

 Frederiksberggade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.  
 Lyngbygade 2-6 
 Steen Blichers Gade 10, 12, 14 
 Jernbanevej 3, 7, 13, 19 

 
Forman for Plan- og Vejudvalget Hans Okholm bød velkommen.  
 
Tanja Westfall redegjorde for den forudgående proces:  

 Der har været dialog med grundejere, primært langs Frederiksberggade. Nu vil vi 
gerne høre jer andre.  

 Dagsorden på Plan- og Vejudvalgets møde 8. juni 20 med scenarie, hvor hele 
karréen inddrages, er udarbejdet som grundlag for dialog. Der er ikke truffet nogen 
politisk beslutning om valg af scenarier.  

 Områdets potentialer: Fælles infrastruktur, fælles grønt gårdrum, arkitektonisk løft 
til området.  

 Udfordringer: Parkering og fælles opholdsarealer fremfor privat have, ind/udkørsel 
Frederiksberggade.  

 
Flemming Christensen, Vej og Trafikchef redegjorde for den trafikale situation i området:  

 Nordskovvej færdig 2021. Svingbaner betyder at Frederiksberggade bliver med 5 
vejbaner i den nordlige ende. Jernbanevej lukkes for biler – cyklister kan fortsat 
passere.  

 Facade mod Frederiksberggade trækkes 3 m tilbage, bl.a. for at gøre plads til 
vejtræer og parkering langs vejen, for at understøtte butikker langs vejen.  

 I 2021 skal området kloaksepareres – færdsel på Frederiksberggade vil blive 
besværligt i en periode.  

 
Tanja Westfall opsummerede: 
Bebyggelsen langs Frederiksberggade er udpeget som bevaringsværdigt bykvarter. Vi er 
ved at afkode områdets arkitektoniske kvaliteter. Bl.a. sadeltage, matrikelstrukturen kan 
aflæses i byggeriet, skift i facadeudtryk bl.a. materialer, grønne gårdrum.  
Vi har brug for jeres input og gode historier. I færdes i området og kender det bedst.  
 
 

19. august 2020



 
 

 

 

Side 2 

Per Laustsen, Partner i Årstiderne Arkitekter gav en kort analyse af området og redegjorde 
for de 3 scenarier for området, som der var blevet arbejdet med. Scenarierne tilsammen 
viser en spændvidde. Afhængig af input og samarbejder, kan der udarbejdes variationer 
heraf. 
  
Analyse: I dag er skalaen på Frederiksberggade ikke harmonisk. Foreslår 4 ½ etager for at 
sikre, at Frederiksberggade – en af byens indfaldsveje – fremstår med bykarakter.  
 
Scenarie E.  

- Omhandler hele karréen.  
- Ikke ind/udkørsel til Frederiksberggade 
- Fælles parkering for hele karréen. (For beboerne langs Steen Blichers Gade er 

fordelen, at man kan sikre sig privat parkering i gårdrum)  
- Fælles grønt gårdrum med fælles ophold 
- Ind/ud Lyngbygade og Jernbanevej 
- Der er ikke taget hensyn til matrikelskel 

 
Scenarie G: 

- Omhandler kun ejendomme langs Frederiksberggade 
- Ind/ud Lyngbygade og Jernbanevej 
- Ikke ind/udkørsel til Frederiksberggade 
- Der er ikke parkering nok. Kravet er 1 p-plads pr. bolig i området.  
- Fælles grønt gårdrum med fælles ophold for Frederiksberggade 

 
Scenarie I: 

- Samme som G, dog med p-kælder under byggeri på hjørnet af 
Jernbanevej/Frederiksberggade, så p-krav kan opfyldes. (Alternativt skal der 
indbetales til p-fonden) 

 
Borgerne havde herefter mulighed for at komme med bemærkninger til de forskellige 
scenarier:  

- Byggeri i 4 ½ etage ikke i harmoni med bebyggelse mod Jernbanevej. Der er kun 
set på Frederiksberggade.  

- Hvorfor så mange boliger/så højt byggeri, når man ikke kan finde p-pladser nok i 
området? 

- Vi får en offentlig sti over vores grund og skal afgive gode p-pladser. Hvad får vi ud 
af det?  

- Arkitektur Frederiksberggade ok. Vi har 100 år gamle, lukkede haver – derfor vi 
bor der. Man har ikke set på helheden.  

- Kan vi få skitse over, hvad det betyder for den enkelte have?  
- Frederiksberggade har brug for et løft. Foreslår 4 etager fremfor 4 ½. Ok med 

vejadgang og fælles p.   
- Bilerne er dominerende – både i virkeligheden og på tegningen. Forslag: byg ikke 

for højt, væk med biler i p-kælder og skab et grønt miljø. På hjørnet mod 
Nordskovvej bør laves træhus i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes 
strategier.  

- Høj bebyggelse langs Frederiksberggade vil fungere som støjskærm og derved 
mindske trafikstøj i private haver, hvilket er positivt.  

 
 



 
 

 

 

Side 3 

- Pendlere bruger Steen Blichers Gade til parkering, fordi det er gratis at parkere 
her. Det er problematisk for beboerne i området. Hvornår kommer p-licens? 

 
Det blev oplyst, at der i skitserne ikke er taget stilling til overgang til bebyggelse ved 
Jernbanevej og Frederiksberggade, da der er arbejdet på et overordnet, konceptuelt 
niveau. I sidste ende er det byrådet der beslutter, hvor højt der må bygges i området.  
P-licenser kommer september- oktober evt. november. Det formodes, at der fortsat vil 
være mulighed for parkering langs Jernbanevej. 
 
Tanja Westfall redegjorde for den fremadrettede proces: 

- Frist for at komme med bemærkninger til de 3 scenarier er 21. august 2020. 
Sendes til Tanja tbw@silkeborg.dk eller Dorthe dfm@silkeborg.dk. På baggrund af 
jeres tilkendegivelser vil der blive taget stilling til, hvilket scenarie der arbejdes 
videre med.  
 

Den foreløbige tidsplan for lokalplanen ser således ud: 
- Lokalplanforslag forventes igangsat på Plan- og Vejudvalgsmødet i oktober.  
- Lokalplanforslag forventes vedtaget i politiske udvalg på møder i januar 2021 og 

sendes herefter i høring i området i februar-marts 2021.  
- Lokalplanforslag forventes vedtaget senest juni 2021.  

 
 
De tre scenarier, som blev præsenteret på borgermødet, er vedlagt som bilag.  
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Hej Tanja 

Tak for mødet i aftes vedr. Frederiksberggade. Det var spændende. 

Hermed vores indlæg i forbindelse med høringen: 
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Hej Dorthe og Tanja�
Var desværre forhindret i at deltage til det inviteret borgermøde den 10. august. Hvor en ellers spændende helhedsplan blev præsenteret 

ifølge vores naboer.�

Da vi bor på Jernbanevej nr. 17 og kun indirekte bliver berørt af helhedsplan går jeg ud fra at det er derfor vi ikke har modtaget ydeliger 
information i for af visionsplanerne som vores naboer har modtaget i E-Boks, er der muligt at vi kan fremadrettet kan modtage samme info 

i e-Boks som de direkte berørte naboer, på forhånd tak.�

Vihar fra en af de naboer der er direkte påvirket af vision planerne, set skitsetegning E & G, hvortil vi har nogle spørgsmål om parkering da 

det evt. kan påvirke os direkte:�

1. Når Jernbanevej lukkes ved Frederiksberggade og der skal være adgang til parkeringsområdet, der er skitsere på
visionsplanerne, antager vi at den ensrettede kørselsretning ophæves og der derved skal være to vejbaner (en mod øst og en 
mod vest) – Hvordan bliver parkering på Jernbanevej stykket fra Frederiksberggade til Steen Blichersgade – bibeholdes det 

parkering som nu? �
a. I så tilfælde det ikke gøres, hvor vil det være muligt at parker for os der bor på Jernbanevej der er indirekte
påvirkes planerne?�
b. Er det tænkt ind i planerne at eksportere det stykke af Banedanmarks jord, hvor den gamle Langåbane gik og
udvide Jernbanevej mod nord, hvis det ikke var muligt at parkere på stykket fra Frederiksberggade til Steen 

Blichersgade.     
c. Hvad med Steen Blichersgade, bliver der ændret på parkeringsforholdene der, da der højst sandsynligt vil komme
mere trafik på baggrund af de minimum 33 parkeringspladser i østlige ende af Jernbanevej.�

2. De mellem 71 og 88 planlagte parkeringspladser, er det ikke tiltænkt at de tildeles 2 stk. parkeringspladser pr husstand, da

de flest har 2 biler nu og  der er tale om en fremtidsplan. (på sidste borgermøde omkring P-zone i Sydbyen, blev der informeret 
om at man kunne få 2 parkeringstilladelser per husstand)�



�

3. Bliver parkeringspladserne tildelt husstandene, så man sikre sig at man har et sted at parkering når man kommer hjem, samt
laves der gæsteparkering til besøgende.�

4. Når vi snakker fremtidsplan, er det tænkt ind i planen at opføre lader til el-biler i området.

Det er et spændende oplæg, hvor ikke mindst lukningen af  Jernbanevej ved Frederiksberggade for biler, vil mindske trafikken på hele 

Jernbanevej da vi ser en del gennemgående trafik og parkering af folk der har ærinde i midtbyen. �

Håber at i kan svar ovenstående spørgsmål og at vi fremadrettet kan blive informeret på lige fod med mine naboer.�

Med venlig hilsen�

Carina & Peter Plett 
Jernbanevej 17 

8600 Silkeborg�
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Svar vedr. Helhedsplan for Frederiksberggade 
 

Nedenstående beboere og grundejere har følgende bemærkninger til forslag vedr. helhedsplan for 

Frederiksberggade, fremsendt den 2. juni, og præsenteret den 10. august på borgermøde. 

Det skal indledningsvist bemærkes at undertegnede den 18. august rykkede dels for fremsendelse af 

referat fra borgermødet og dels for at de til borgermødet ikke fremmødte beboere og grundejere fik 

udleveret det alternative udkast (G og I) rettidigt. Det er således fremsendt natten til den 21. august med 

svarfrist samme dag, hvilket absolut ikke kan være tilfredsstillende for de involvere parter. På trods af 

COVID-19 situationen er procedure, deadline og behandling af borgernes involvering ikke tilfredsstillende. 

 

Som en overordnet kommentar og med reference til Per Laustsens indlæg på borgermødet må vi udtrykke 

vores uforståelse overfor Helhedsplanens grundlæggende præmis. Per Laustens udtrykte det meget klart, 

at projektforslag E primært havde til formål at fremme interesserne i byggeriet langs Frederiksberggade, 

herunder de forhold der kunne tilgodese infrastruktur, adkomst til ejendommene på Frederiksberggade 

samt opfyldelse af parkeringsnorm ved en boligvolumen der svarer til bebyggelse i 4½ etage.  

 

Vi mener ikke at forløbet langs Frederiksberggade kan tages ud af sin samlede kontekst med bebyggelse 

langs Jernbanevej og Steen Blichers Gade, hvorfor både skala på et nyt byggeri, adkomst og ophold, samt 

infrastruktur må og skal hænge sammen med det bevaringsværdige Sydbybyggeri der karakteriseres ved 

byhuse og lukkede haver. Både i udkastet til helhedsplanen og i referatet fra borgermødet er der referencer 

til det bevaringsværdige i området, men dette tilskriver kommunen alene Frederiksberggadeforløb. Det 

bevaringsværdige i området er ikke vejforløbet Frederiksberggade, men Sydbyens boliger og eksklusive 

miljøer der tiltrækker nettobidragsydere til kommunen. 

 

Vi har som beboere og grundejere investeret i vores ejendomme og bosat os med forventning om at bo 

ultimativt centralt med både de støjmæssige og infrastrukturelle gener en sådan placering end måtte give. 

MEN vi har lukkede haver med meget begrænset adkomst hvilket giver et helt unikt miljø, hvor man har 

kvaliteten fra en lukket villahave og suset af den urbane puls lige på den anden side. Det findes meget få 

steder i tilsvarende provinsbyer og er med til at gøre kvarteret til noget ganske særligt og eksklusivt. 

Haverne har været lukkede og tilegnet boligerne selv fra før Asger Jorn kørte rundt med sin trillebør og 

besøgte områdets smedje og pottemager for at fuldføre sine værker. At give ubegrænset åbning hertil og 

placering af parkering og aktivitetsområder ændrer grundlæggende kvarterets profil og er ergo i direkte 

modstrid med kommunens overordnede arkitekturpolitik, hvor I fremhæver bevaringsværdige hensyn som 

et væsentligt element i fremadrettet byudvikling. 

 

Kommentarerne nedenfor tager således udgangspunkt I ovenstående, og at vi ønsker en helhed for det 

samlede område, og ikke blot at byggeriet langs vestsiden af Frederiksberggade skal spejle sig i østsiden, 

men være i harmoni med bebyggelsen mod vest (Jernbanevej og Steen Blichers Gade). 
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Tom Mikkelsen Broch (18058)

Emne: VS: EJD-2020-026222: Høringssvar fra Grundejerforeningen Funder Syd 
(EJD-2020-02622)

 
 
 
Fra: Bestyrelsen Funder Syd <bestyrelsen@fundersyd.dk>  
Sendt: 19. juli 2020 19:39 
Til: Teknik-Team Byg (F0240) <Teknik-TeamByg@silkeborg.dk> 
Emne: EJD-2020-026222: Høringssvar fra Grundejerforeningen Funder Syd 
 
Kære Tom, 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Funder Syd fremsender hermed høringssvar på dispensationen til 
Fårdalen 1-79.  
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Funder Syd er ikke enig i Silkeborg 
Kommune's vurdering, vi mener netop at dispensationen er i strid med lokalplanens 
principper og har konsekvens for lokalplanens formål. 
 
Projektet etableres helt centralt i Funder Syd – lige ved ”indgangen”, hvor hovedparten af områdets ca. 500 
husstande passerer dagligt. Projektet har derfor særlig betydning for lokalplanområdet, og oplevelsen af Funder Syd, 
når man ankommer dertil, samt når beboerne færdes gennem området i dagligdagen. Særligt tre områder påvirkes 
negativt af overskridelse af byggelinjer: 
  

 Ved ankomst til Funder Syd er der udsyn til fredskoven mod syd. Dette udsyn bliver nu reduceret mere end 
tilladt i henhold til lokalplanen, da byggelinjerne mod Fårdalen overskrides med 0,89 på vestsiden og 0,26 
m. på østsiden af bebyggelse i to etager. 

 Mod nord grænser projektet op til Damgårdsvej, der er fordelingsvej for alle matrikler i området. Her 
overskrides byggelinjerne med op til 2,5 m., hvilket forårsager, at området opleves trangt. Dette forstærkes 
yderligere af, at boligerne langs Damgårdsvej er orienteret mod nord med store vinduespartier og terrasser, 
der ligger unaturligt tæt op af fordelingsvejen. 

 Mod syd grænser projektet op til fællesarealerne langs Fårdalsstien, der binder området sammen og er helt 
central. Her overskrides byggelinjerne med op til 1,1 m., og det frie luftrum ned gennem det centrale 
fællesområde reduceres. 

  
Alt i alt medfører overskridelserne af byggelinjerne mod både nord, vest og syd forringelse af lokalplanområdet og 
de fællesarealer, frie luftrum og naturmæssige kvaliteter, der bør værnes om i Funder Syd. 
  
Et af lokalplan 14-001´s formål er ”at sikre områdets æstetik gennem specifikke krav til områdets disponering og 
bebyggelse samt til områdets grønne struktur, veje og stier”, jf. §1. De særlige krav i form af byggelinjer på 5 m. 
mod stamveje, fordelingsveje og fællesarealer, jf. §6.1, er essentielle i forhold til netop dette formål. At give 
dispensation til §6.1 er dermed i strid med dette formål og principperne i lokalplanen. Der er intet ved dette projekt, 
der taler for at give en dispensation. Tværtimod. På grund af den helt centrale beliggenhed har det særligt stor 
betydning, at principperne i lokalplanen følges. 
  
Ydermere, vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på, at der går 2 måneder fra orientering af Silkeborg Kommune 
om problemet med overholdelse af byggelinjer jf. lokalplanen til at de kontakter bygherrer vedrørende 
problemstillingen. Bestyrelsen informerer pr. mail Silkeborg Kommune om at byggeriet overskrider matrikelgrænser 
og byggelinjer d. 26.02.2020. Bygherrens entreprenør informerer os om at de ikke har haft dialog med Silkeborg 
kommune omkring overskridelse af byggelinjer d. 22.04.2020. Silkeborg Kommune orienterer bestyrelsen om at de 
nu har kontakt med entreprenøren vedrørende overskridelse af byggelinjer d. 24.04.2020. 



2

Det er ærgerligt at der ikke blev reageret før, eftersom projektet på orienteringstidspunktet kunne være justeret 
da fundamenter ikke var etableret på områderne med de største overskridelser." 
 
Bekræft venligst rettidig modtagelse af høringssvar, ved at besvare denne mail. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen Grundejerforeningen Funder Syd 
www.fundersyd.dk 
bestyrelsen@fundersyd.dk 
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Teknik- og miljøafdelingen 
Plan og Byg sektionen 
Email Teknik- og miljøafdelingen: 
teknisk@silkeborg.dk  

 Silkeborg Kommune 
Søvej 1  8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Naboorientering 
Sagsnr.: EJD-2020-02622 
I forbindelse med byggeprojekt på ejendommen Fårdalen 1 til 79 (de ulige numre), matr. nr. 
21ø, Funder By, Funder, afholdes der naboorientering.
 
Projekt 
I forbindelse med igangsætningen af byggeriet, blev der konstateret fejl i ansøgningsmaterialet. 
Konkret er det bebyggelsens placering i forhold til skel og bebyggelse ud over lokalplanbestemte 
byggefelter, samt bebyggelse ud over skel til naboejendom (grundejerforeningen) 
Vedlagte tegninger(afsætningsskitse) er ikke målfaste. 
 
Lovgivning 
Ifølge Lokalplan 14-001 §§ 6.1 og 6.6. 
 
§ 6.1: ”Der gælder følgende byggelinier ved nybyggeri samt om- og tilbygning: 5,0 m mod fælles 
rekreativt område, 5,0 m mod fordelingsvej (A-A) og stamvej(B-B), 2,5 m mod boligvej og 2,5 m 
mod stier. 
Bebyggelsen skal placeres, så den ikke er til hinder for vandets frie løb fra veje mod skove/slugter, 
og således at bebyggelsen ikke oversvømmes. 
Samtlige sokler på huse skal etableres min. 30 cm over højeste vejkote på tilstødende veje, således 
at der ikke kommer regnvand i boligerne ved regnvand på terræn i forbindelse med overbelastning 
af kloakken.” 
 
Delområde III  
§ 6.6 ”Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Bebyggelsesprocenten 
må ikke overstige 40 i delområde III (etageboliger, rækkehuse, gårdhavehuse, sokkelhuse o.l ). 
Bebyggelse kan opføres i maks. 3 etager med både vandrette og lodrette lejlighedsskel. 
Bygningshøjden må ikke overstige 10,5 m. 
Bebyggelse inden for delområde III skal opføres efter en samlet plan, hvor der sikres gode syd-
vestvendte udeopholdsarealer (min. 10 % af etagearealet). Bebyggelse skal opføres i princippet som 
vist på den vejledende illustrationsplan (kortbilag 3). 
Fritliggende garager, carporte, udhuse o.l. mindre bygninger må opføres, så facadehøjden ved 
skæring med tagfladen er max. 3,0m. Placeres bygningen nærmere skel end 2,5m gælder 
Bygningsreglementets bestemmelser. 
Der må højst opføres én fritliggende bygning til udhus og/eller garage/carport.” 

EJD-2020-02622 

Grundejerforeningen Funder Syd 
Co.  Funder Skovvej 146 
8600 Silkeborg 
 

26. juni 2020    

#brevflet# #cpr# #cvr# 



 

 

Side 2 

 
Ifølge Planloven § 19 kan Silkeborg Kommune dispensere fra en gældende lokalplan såfremt 
dispensationen ikke er i strid med lokalplanens formål/principper, og der afholdes naboorientering, 
jf. Planloven § 20. 
 
Vurdering 
Efter Planlovens § 19, stk. 1, kan Silkeborg Kommune dispensere fra en lokalplan, hvis 
dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper.  
Silkeborg Kommune vurder, at en dispensation fra lokalplanens §§ 6.1 og 6.6 ikke er i strid med 
principperne eller formålet i lokalplanen. Principperne i en lokalplan omfatter bl.a. den planlagte 
struktur, herunder fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer. Principperne omfatter derimod 
som hovedregel ikke de bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, 
udformning og placering, medmindre disse bestemmelser netop er fastlagt for at fastholde en særlig 
udformning af bebyggelse. Det vurderes, at byggefelterne i lokalplanen ikke er fastlagt for at 
fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. 
 
Desuden må det ligges til grund, at de delområde-specifikke bestemmelser i lokalplanens § 6.6 har 
forrang i forhold til de generelle bestemmelser i lokalplanens § 6.1.  
 
Byggeriet og omfanget af overskridelserne er markeret på vedlagte afsætningsskitse fra SEJR 
Landinspektør. 
Mod Damgårdsvej: Punktvis overskridelse ved byggefeltet: fra 0.17 mød øst og maksimalt 2,5m ved 
rundkørslen.  Bebyggelsen har en mindsteafstand til vejskel på 2,5m. 
 
Internt i området: Bebyggelsens overskridelse af byggefeltet, er rettet internt, mod interne veje og 
intern bebyggelse på samme grund. Vurderes at være, af mindre betydning for områdets karakter 
og påvirker derfor ikke principperne i planen, idet at overskridelsen af byggefelter sker internt på 
ejendommen. Det er desuden vurderet, at den samlede bebyggelse medvirker til en god 
helhedsvirkning i forhold til interne veje og intern bebyggelse mv. 
 
Silkeborg Kommune vurderer, at dispensationen fra ovenstående bestemmelser ikke er i strid med 
lokalplanens principper, idet at det ikke har konsekvens for lokalplanens formål i øvrigt. 
 
Inden der træffes afgørelse i sagen, skal vi anmode om dine/jeres eventuelle bemærkninger, senest 
den 6. juli 2020 sendt til byg@silkeborg.dk . 
 
Ved fremsendelse af bemærkninger skal det fremgå af emnefeltet i mailen, hvilket sagsnummer 
bemærkningerne vedrører. 
 
Hvis du har modtaget dette brev med posten, er fristen 14 dage fra den dag, du har modtaget 
brevet. 
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte sagsbehandleren nedenfor. 
 



 

 

Side 3 

 
Med venlig hilsen 
 
Tom Mikkelsen Broch 
Bygningskonstruktør 

 

 
Direkte tlf.: 89701436 

 

Mail: TomMikkelsen.Broch@silkeborg.dk 
 
GDPR 
Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle din sag. 
Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har, 
kan du læse mere på denne hjemmeside: https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/planbyg2 
 
Info om databeskyttelse - https://silkeborg.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Om-
hjemmesiden/Databeskyttelse . 
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Teknik- og miljøafdelingen 

Plan og Byg sektionen 

Email Teknik- og miljøafdelingen: 

teknisk@silkeborg.dk  

 Silkeborg Kommune 

Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8970 1000 

www.silkeborgkommune.dk 

Indsigelsesnotat 

Sagsbehandler: Tom Mikkelsen Broch 

Sagsnr.:EJD-2020-02622   

 

Forslag til dispensation 
Nr. Afsender: 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume og hovedindhold af høringssvar samt 

bemærkninger hertil 

1 Punkt 1 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume af høringssvar: 

1.1: Ved ankomst til Funder Syd er der reduceret udsyn til 
fredskoven mod syd. 
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar 

Ad. 1.1: Der er en minimal forskel når man kommer 

kørende af Damgårdsvej. Indkigget er derimod sikret 

gennem de grønne kiler skabt af rekreative og stiger. Mod 

øst er det rekreative areal  / indsigtskilen udvidet med ca. 

6-800m²  overfårt af det areal der elles skulle være 

bebygget med  boliger. Arealet er overgået til 

Grundejerforeningen af ukendt årsag.  

 
 

 

 

2 Punkt 2 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume af høringssvar: 

1.2: Boliger op mod damgårdsvej er placeret unaturligt 

tæt på vejen 

 

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar 



 

 

Side 2 

Ad. 1.2: Der er en bolig placeret 2,5m fra vej – det er et 

normalt mange andre steder.  

 
3 Punkt 3. 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume af høringssvar:1.3: Mod syd grænser projektet 

op til fællesarealerne langs Fårdalsstien, der binder 

området sammen og er helt central. Her overskrides 

byggelinjerne med op til 1,1 m., og det frie luftrum ned 

gennem det centrale fællesområde reduceres. 

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar 

Ad. 1.3: Det må ligges til grund, at de delområde-

specifikke bestemmelser i lokalplanens § 6.6 

(Byggefelter) har forrang i forhold til de generelle 

bestemmelser i lokalplanens § 6.1. (byggelinjer) Hvorfor 

det er byggefeltet der definere hvor man kan forvente at 

bebyggelse opføres. – også selvom det er placeret 3,9m 

fra skel mod fællesarealer. 

4 Punkt 4. 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume af høringssvar:1.4: Et af lokalplan 14-001´s 

formål er ”at sikre områdets æstetik gennem specifikke 

krav til områdets disponering og bebyggelse samt til 

områdets grønne struktur, veje og stier”, jf. §1. 

De særlige krav i form af byggelinjer på 5 m. mod 

stamveje, fordelingsveje og fællesarealer, jf. §6.1, er 

essentielle i forhold til netop dette formål. At give 

dispensation til §6.1 er dermed i strid med dette formål 

og principperne i lokalplanen. Der er intet ved dette 

projekt, der taler for at give en dispensation. Tværtimod. 

På grund af den helt centrale beliggenhed har det særligt 

stor betydning, at principperne i lokalplanen følges. 

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar 

Ad. 1.4: Silkeborg Kommune vurder, at en dispensation 

fra lokalplanens §§ 6.1 og 6.6 ikke er i strid med 

principperne eller formålet i lokalplanen. Principperne i en 

lokalplan omfatter bl.a. den planlagte struktur, herunder 

fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer. 

Principperne omfatter derimod som hovedregel ikke de 

bestemmelser, der mere detaljeret regulerer 

bebyggelsens omfang, udformning og placering, 

medmindre disse bestemmelser netop er fastlagt for at 

fastholde en særlig udformning af bebyggelse. Det 

vurderes, at byggefelterne i lokalplanen ikke er fastlagt 

for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Det 

er ligeledes vurderet at de delområde specifikke 

bestemmelser har forrang i forhold til de generelle 



 

 

Side 3 

bestemmelser. Fordi at de del område specifikke 

bestemmelser tager konkret stilling til BYGGEFELTER. 

Det er ligeledes vurderet at byggefelterne ikke er 

tilvejebragt for at fastholde en bestemt byggestil eller 

byggeform. 

5 Punkt 5. 

Grundejerforeningen 

Funder syd 

Resume af høringssvar:1.5: der går 2 måneder fra 

orientering af Silkeborg Kommune om problemet med 

overholdelse af byggelinjer jf. lokalplanen til at de 

kontakter bygherrer vedrørende problemstillingen. 

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar 

Ad. 1.5:Kommunen kontakter Entreprenøren pr. telefon 

og beder dem redegøre for matrikelskel. Der er en 

mailkorrespondance fra den 4. marts til 23. hvor der 

forsøges forhandlet et mageskift mellem parterne. Og i 

mellemtiden arbejdes der på at frembringe 

dokumentation/redegørelse af faktiske forhold fra 

henholdsvis Landinspektør Bonefeldt & Bystrup og Sejr 

Landinspektør.  

Den 23. marts bekræfter entreprenøren at byggeriet er 

forsat standset i de berørte områder. 

Den 24. marts orienteres Entreprenør om at kommunens 

afgørelse er påklaget til Byggeklageenheden og 

Planklagenævnet 

Den 24. april modtages et revideret projekt, da parterne 

ikke kan komme overens om et evt. mageskifte. 

Den 26. april er tilbagemelder kommunen til bygherre at 

projektet har følgende primære udfordringer? 

• Bebyggelse udenfor det i lokalplanen definerede 

byggefelt 

• Matrikelgrænse – der er meddelt tilladelse på et 

fejlagtigt grundlag 

• Afstande til naboskel og vejskel  

Den 15. maj igangsættes der en proces vedr 

lovliggørende dispensation på matr. 21a og matr 21ø 

Den 2. juni meddeles der en lovliggørende administrativ 

dispensation til bebyggelsen på matr. 21a. 

Den 26. juni fremsendes naboorientering til 

Grundejerforeningen 

Den 20. juli modtages der høringssvar, som nu behandles  
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Høringssvar fra Silkeborg Kommune vedr. indkaldelse af idéer og 

forslag til Råstofplan 2020 

I debatoplægget til råstofplan 2020 lægges særligt op til, at få forslag indenfor følgende 

hovedspørgsmål: 

 

1. Hvor skal der udlægges nye råstofgraveområder? 

2. Hvilke retningslinjer skal med i Råstofplan 2020 

3. Hvordan arbejder vi med bæredygtig anvendelse og cirkulær økonomi? 

4. Hvordan skal vi minimere transport af råstoffer? 

5. Har vi brug for en fælles råstofstrategi? 

6. Efterbehandling af råstofgraveområder? 
 

Silkeborg Kommune har gennemgået oplægget fra Region Midt og har følgende kommentarer: 

 

 
 

Ad. 1: Hvor skal der udlægges nye råstofgraveområder? 
 

Nye områder: 

 

Silkeborg Kommune har ikke konkrete forslag til fremtidige råstofgraveområder, men mener at 

råstofgraveområder skal placeres udenfor områder med store naturbeskyttelsesinteresser. 

Silkeborg Kommune rummer forholdsvist mange områder med et særligt højt naturindhold. 

Disse områder er bl.a. levested for mange truede arter, som ikke findes udbredt i andre 

områder. 

 

Områder der bør tages ud: 

 

Silkeborg Kommune mener at Råstofinteresseområde St. Bredlund Plantage på ca. 800 ha bør 

tages ud. 

 

Silkeborg Kommune har i 2012 fået undersøgt naturforholdene i området af konsulentfirmaet 

Orbicon. Området rummer i alt 24 områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Undersøgelsen har vist, at 21 af disse har en høj eller meget høj naturværdi, mens kun 3 har 

en moderat naturværdi. Det omfatter således en lang række hedesøer, hedemoser, heder og 

 

http://www.raastofplan2020.rm.dk/


overdrev med et specielt plante- og dyreliv, som omfatter bilag IV-arter, rødlistede arter og 

sjældne ynglefugle. 

 

Størstedelen af arealet er fredskov, og hovedparten af det ligger inden for Stilleområde eller 

konsekvenszone for stilleområde, der er udpeget i Kommuneplan 2013-25. Ifølge 

kommuneplanens retningslinje N8 må der i stilleområderne ikke planlægges for eller gives 

tilladelse til bl.a. støjende eller lysgivende virksomheder og anlæg, og i konsekvenszonen 

omkring stilleområdet må der ikke planlægges for eller etableres anlæg eller aktiviteter, hvis 

de påvirker områderne uacceptabelt med støj eller lys. 

 

Området grænser mod øst op til Natura 2000 område nr. 53, der består af habitatområde H49 

”Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov” og fuglebeskyttelsesområde 

F34 ”Skovområde syd for Silkeborg”. 

 

Silkeborg Kommune vurderer samlet set, at interesseområdet ikke kan udpeges som 

graveområde uden uacceptable konsekvenser for områdets natur og miljø. 

 

 
 

Ad. 2: Hvilke retningslinjer skal med i Råstofplan2020? 
 

Hensyn til nærliggende boligområder: 

 

Råstofindvinding nær boliger er generende for beboerne. Mangeårige udlæg af 

råstofindvindingsområder nær byer og landsbyer kan have negativ påvirkning på byens eller 

landsbyens udviklingsmuligheder. 

 

Silkeborg Kommune foreslår derfor at der i videst muligt omfang indarbejdes i råstofplanen 

måder at fremme hensyntagen til nærliggende byområder gennem placering af 

graveområderne, rækkefølgebestemmelser eller lignende, som kan fremme at indvindingen 

overstås inden for en kortere periode end normalt nær byer og landsbyer. Og at der af hensyn 

til lokale beboere vurderes på transportvejene til og fra de enkelte råstofgraveområderne i 

råstofplanens redegørelse og miljøvurdering. 

 

Silkeborg Kommune foreslår at færdiggravede dele af råstofindvindingsområder medfører 

justering af råstofgraveområdernes afgrænsning, så de udpegede råstofindvindingsområder 

ikke unødigt lægger hindringer i vejen for anden arealanvendelse. 
 

Hampen Sø: 

 

Silkeborg Kommune mener at Retningslinje 3h i Råstofplan 2016, som handler om at sikre at 

Hampen Sø ikke bliver påvirket, skal bevares i den kommende Råstofplan: 

 

”3h) For råstofgraveområdet St. Bredlund Øst i Silkeborg Kommune vil der blive administreret 

efter, at der alene kan meddeles tilladelse til indvinding af materialer over grundvandsspejlet. 

Regionen er i gang med undersøgelser der kan belyse betydning af råstofindvinding under 

grundvand og evt. sænkning af grundvandsspejlet i den forbindelse. Først efter disse 

undersøgelser er foretaget og afrapporteret, kan der blive tale om indvinding under 

grundvandsspejlet. Dette af hensyn til bl.a. nærliggende Hampen Sø.” 

 

 
 

Grundvandsbeskyttelse: 



Silkeborg Kommune mener, at der i råstofplan 2020 bør være nogle generelle retningslinjer 

(for grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af naturinteresser) for de graveområder, hvor der 

foretages råstofgravning under grundvandsspejlet. 

 

Silkeborg Kommune er af den opfattelse, at der i råstofplan 2020 skal fokuseres på, at der i 

stigende grad søges om gravning under grundvandsspejlet for at sikre større råstofmængder i 

de enkelte graveområder, hvor grundvandet ligger højt og hermed opnå bedre udnyttelse af 

råstofressourcen. Man skal være opmærksom på at gravning under grundvandsspejlet har 

påvirkning på grundvand, landskab og natur. 

 

Silkeborg Kommune mener, at der under og efter råstofgravning skal være forbud mod 

anvendelse af gødning, pesticider og andre stoffer, der kan nedsive og forurene grundvandet. 

 

Ligeledes forbud mod ændringer af dræn- og afløbsforhold, således at der kan forekomme 

koncentreret nedsivning af overfladevand indeholdende forurenende stoffer. 

 

Der bør generelt opstilles retningslinjer for overvågning af råstofgravningens påvirkning af 

grundvandsforholdene og specifikt etableres overvågning i ovennævnte indvindingsoplande 

pga. graveområdets nærhed til indvindingsboringer. 

 

Der bør opstilles retningslinjer for mulig etablering af overvågningsboringer hvis der ligger 

sårbare naturområder inden for eller i nærheden af et graveområde, hvor der foregår 

råstofindvinding under grundvandsspejlet. 

 

Beregnede indvindingsoplande til vandværker vil i flere tilfælde udgøre en del af 

råstofgraveområderne. Silkeborg Kommune ønsker, at Regionen i videst muligt omfang i deres 

udfærdigede gravetilladelser tager hensyn til stillede vilkår i kommunens indvindingstilladelser  

i de tilfælde, hvor det er vurderet, at en given råstofgravning kan påvirke og indvirke på 

grundvandsbeskyttelsen af et vandværks indvindingsopland. 

 

Regionen har foretaget undersøgelser i flere råstofgrave for afklaring af mulige risikoelementer 

af råstofgravning under grundvandsspejlet i forhold til forurening af grundvandsressourcen. 

Konklusioner fra disse undersøgelser bør således fremgå af Råstofplan 2020. 

 

 
 

Ad. 3: Hvordan arbejder vi med bæredygtig anvendelse og cirkulær økonomi 

 

Hvis man ønsker at støtte op om en cirkulær økonomi skal man fremme genbrug og 

genanvendelse, så behovet for udlæg af graveområder og anvendelse af nye råstoffer 

begrænses. 

 

 
 

Ad. 4: Hvordan skal vi minimere transport af råstoffer? 

 

Når man udpeger nye råstofindvindingsområder, er der konsekvenser. Er der f.eks. tale om en 

grusgrav, øges trafikmængden på kommunens veje betydeligt, og især med tunge køretøjer. 

Dette giver kommunerne som vejmyndighed et problem på flere forskellige områder. Mange af 

kommunens veje er ikke dimensioneret til tung trafik, hverken i opbygning, eller i geometrien. 

Dvs. vejene i råstofindvindingsområderne ofte er ret smalle. Der bør derfor i forbindelse med 



udpegningen af nye indvindingsområder tages højde for den potentielle trafikstigning og især 

af den tunge slags. 

 

Kommunerne har på nuværende tidspunkt reelt set ingen sanktionsmuligheder i forhold til 

indvinderen. Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være lettere for kommunerne at stille 

krav i forbindelse med indvindingstilladelserne. Her er det samtidig ønsket, at det bliver muligt 

at koble indvindingstilladelserne op på vilkår stillet af vejmyndigheden. Det skal således være 

muligt (i yderste tilfælde), at indvindingstilladelsen bortfalder, hvis indvinderen fx gentagne 

gange ikke overholder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. 

 

Vi ser nedenstående problemer i forbindelse med råstofgravning og peger på nedenstående 

mulige værktøjer, som kan være med til at afhjælpe problemerne. Der skal selvfølgelig i det 

konkrete tilfælde tages stilling til, hvilke værktøjer der er relevante at benytte sig af. 

 

Silkeborg Kommune oplever særligt udfordringer i forhold til det nedenstående ved følgende 

grusgrave: 

 

• Sinding 

• Ll. Hjøllund 

• Asklev 
 

Trafiksikkerhed: 

 

Der cykles ofte på de smalle og mindre veje; både skolebørn, og motionister, netop fordi 

vejene ligger afsides og ikke er meget befærdede. 

 

Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være muligt for vejmyndigheden at stille krav om, at 

kørsel til og fra grusgraven ikke sker samtidig med, at der er mange skolebørn på vejene. 

Tidsrummet 7-8:30 kunne friholdes for trafik til og fra grusgravene, når vigtige skoleveje 

ligger på en primær rute til grusgraven. Et lignende krav til tidsrum ses i forhold til støj og 

støv, og vi mener, at det bør kunne overføres til trafik. 

 

Rutetrafik: 

 

På nogle af de smalle veje i landzonerne, kører der ofte busruter/skolebusruter, som fylder i 

bredden. Der er ikke mange af de små veje i landzonerne, der er 6,5 meter brede eller 

derover, som det kræver for at få to lastbiler (eller en lastbil og bus) forbi hinanden. 

 

Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være muligt at stille krav til indvinderen om etablering 

af vigepladser på relevante steder. Vigepladserne skal etableres for indvinderens regning. Det 

er normalt muligt for kommunerne at indgå udbygningsaftaler med bygherren jf. planloven, 

når der er behov for anlæg på offentlig vej, og som bygherren har en interesse i, at der bliver 

anlagt. Vi mener, at et lignende princip bør kunne overføres til råstofområdet. 
 

Veje og rabatter, der ødelægges: 

 

Da vejene i landzonerne ofte ikke er dimensioneret til større køretøjer, stiger kørsel i 

rabatarealerne. Når lastbilerne møder andre pladskrævende trafikanter, bliver den og den 

modkørende ofte nødt til at benytte rabatterne for at passerer hinanden, og det er bl.a. med 

risiko for af vælte med køretøjerne, skulle rabatten være blød og ikke egnet til kørsel. Derfor 

er der ofte behov for en sideudvidelse af vejene nær grusgravene. 



Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være muligt at stille krav til indvinderen om 

sideudvidelse af relevante veje. Sideudvidelserne skal etableres for indvinderens 

regning. Det er normalt muligt for kommunerne at indgå udbygningsaftaler med 

bygherren jf. planloven, når der er behov for anlæg på offentlig vej, og som bygherren 

har en interesse i, at der bliver anlagt. Vi mener, at et lignende princip bør kunne 

overføres til råstofområdet. 

Gitte Willumsen (V), Helga Sandorf Jacobsen (V), Flemming Heiberg (V), Susanne 

Guldborg Jacobsen (V) og Martin Jakobsen (C) stemte imod ovenstående afsnit om at 

sideudvidelser skal betales for indvinderens regning. 
 

Adgang/ruter til og fra indvindingsområder: 

 

Ofte er vejen til indvindingsområderne ikke egnet til den øgede trafikmængde og 

specielt ikke egnet til tung trafik. Det skal huskes, at landbrugskørsel ikke er det 

samme som en mere eller mindre fast rutekørsel af lastbiler. Små byer og landsbyer 

med sving uden oversigt vil blive trafikfarlige, og der belastes med en del mere støj. 

 

Silkeborg Kommune ønsker, at det i højere grad skal være muligt for vejmyndigheden at 

stille krav til, hvilke ruter der skal benyttes til og fra grusgraven. Dette er relevant for de 

grusgrave, som selv varetager kørslen til og fra grusgraven. 

 

 Silkeborg Kommune ønsker, at Region Midt medvirker til, at der udarbejdes 

hjemmelsgrundlag for at regulere trafikken. 
 

Ad. 5: Har vi brug for en fælles råstofstrategi? 
 

Silkeborg Kommune har ingen bemærkninger til dette. 

 

 
 

Ad. 6: Efterbehandling af råstofgrave? 

 

Færdiggravede råstofgraveområder rummer et særligt potentiale for at udvikle sig til 

natur med et højt naturindhold. Både jorden og vandet i graveområderne er ikke 

belastet med næringsstoffer. De næringsfattige omgivelser udgør egnede levesteder for 

mange sjældne arter, som er særlig afhængig af netop disse livsbetingelser. 

 

Silkeborg kommune mener at aftale om efterbehandling til natur skal drøftes allerede i 

starten af processen og før der meddeles gravetilladelse. Efterbehandlingsvilkår skal 

fastlægges i et samarbejde mellem region og kommune. Det bør i råstofplan 2020 

fremgå, at regionen vil sikre at efterbehandlingen som hovedregel sker til naturformål. 

Efterbehandlingen kan med fordel tage udgangspunkt i anbefalingerne i ”Mere natur i 

råstofgrave, KTC 2014”. 

 

Silkeborg kommune gør opmærksom på at graveområder beliggende indenfor OSD 

områder efter endt gravning bør udlægges til natur for at beskytte grundvandet. 

Særligt vigtig er det, at der på arealer, hvor der er gravet råstoffer ikke efterfølgende 

anvendes gødning eller pesticider. 

 

Øvrige bemærkninger: 

Silkeborg kommune finder at Region Midt skal være opmærksom på at stille skærpede 

krav til støj og støv når der gives gravetilladelse. 

 

Silkeborg kommune ønsker, at der gives mulighed for at ekspropriere ejendomme i 

forbindelse med udlægning af nye graveområder. 

 



Silkeborg Kommune ønsker, at der skal være mulighed for, at ejer af en ejendom, skal 

kunne kræve ejendommen overtaget, hvis den påvirkes væsentligt af råstofgravning. 
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FORORD

Som region har vi et vigtigt ansvar for at fremme udvikling og velstand. Det gør vi blandt andet 
ved at sikre tilstrækkelige råstofressourcer til industri-, bygge- og anlægsbranchen, så der fort-
sat kan etableres veje, støbes betonelementer, lægges fliser og sættes nye vinduer i vores huse. 

Samtidig skal vi sørge for, at der er en økonomisk bæredygtig og miljømæssig balance mellem 
samfundets behov for råstoffer og hensynet til naturen, landskabet, fortidsminderne, klimaet, 
grundvandet og levevilkårene for de mennesker der bor, hvor råstofferne udvindes.

En grundig planlægning er vigtig for at afveje disse interesser, og råstofplanlægningen er et 
redskab til at finde de områder, der i fremtiden kan danne basis for en afvejet indvinding af både 
ler, sand, grus, sten, kalk og tørv. Regionsrådet lægger vægt på den opgave, det er at sikre, at de 
tilgængelige råstofressourcer også fremover matcher efterspørgslen.

Region Midtjylland har mange naturlige råstoffer, men det er ikke alle steder at de er tilgænge-
lige, og når de er gravet væk, er det kun en ny istid, der kan forsyne os med flere materialer. For 
at sikre, at vores kommende generationer ikke stilles ringere end de nuværende, er det derfor 
påkrævet, at vi med omtanke benytter de råstoffer, som vi fra naturens hånd har fået stillet til 
rådighed. 

Danmark er i dag et af de lande i EU, der forbruger allerflest råstoffer per indbygger. I regionen 
bliver der anvendt godt 1 kg råstof i timen per borger.

De råstofgraveområder der i dag er udlagt i det åbne land, udgør knap en procent af regionens 
samlede areal. På trods heraf, påvirkes både mennesker, vores natur og miljø af indvindingerne 
og af den transport der finder sted med materialerne i og udenfor regionen. 

Regionrådet ønsker en bæredygtig råstofforvaltning, ved at sikre tilgængelige råstoffer jævnt 
fordelt over hele regionen, således at gener og transport minimeres på tværs i regionen. I øvrigt 
arbejder regionen med partnerskaber, for at sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af rå-
stofferne samt at øge biodiversiteten ved efterbehandling af råstofgravene.

Råstofplanen sætter de overordnede rammer for, hvor og hvordan råstofindvindingen skal 
foregå. Udover at sikre indvindingsmuligheder, skal planlægningen samtidig varetage bl.a. bor-
gernes og interesseorganisationernes interesser i forbindelse med indvindingen. Derfor har re-
gionsrådet lagt vægt på at finde en god balance mellem de mange interesser, der er på området.
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Resultatet er blevet til dette forslag til Råstofplan 2020, som på den ene side tilstræber at 
sikre forsyningen med de nødvendige råstoffer, og på den anden side, blandt andet gennem en 
grundig miljøvurdering af planen, også tager hensyn til de mange natur- og miljøinteresser der 
findes i vores region.

Inden råstofplanen kan vedtages sendes forslaget her i offentlig høring i perioden fra den 8. juni 
til den 1. september 2020.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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1. BAGGRUND OG INDHOLD I PLANEN

Der foreligger nu et Forslag til Råstofplan 2020 i Region Midtjylland på hjemmesiden  
www.raastofplan2020.rm.dk . Det er den fjerde af sin art siden 2008 der fastlægger, hvor der i 
Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen – dvs. 
sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.

I råstofloven fremgår det, at regionerne skal udarbejde en plan for forsyning og indvinding af 
råstoffer for en periode på mindst 12 år. 

Hvert fjerde år skal regionsrådene endvidere gennemgå råstofplanen, for at vurdere, om der 
er behov for at revidere råstofplanen. Til brug for denne vurdering, udarbejder regionerne en 
redegørelse, der udsendes i offentlig høring. Herefter beslutter regionsrådene, om der er behov 
for at udarbejde en ny revideret råstofplan. Som oftest er der behov for en revision, eftersom 
udlagte råstofgraveområder i mellemtiden er blevet gravet færdige og efterbehandlet. Mens 
andre udlagte arealer ikke indeholder den rette kvalitet i forhold til den aktuelle efterspørgsel, 
hvorfor der er nødvendigt at finde nye råstofgraveområder.

LÆSEVEJLEDNING 
I kapitel 1 beskrives baggrunden for råstofplanen og processen frem imod dette forslag  
til råstofplan 2020. 
Kapitel 2 beskriver hvordan råstofplanen indgår i øvrig lovgivning og forskellige myndigheders 
ansvar. 
I kapitel 3 beskrives regionens tilgang til en mere bæredygtig råstofanvendelse og hvordan vi  
i planen arbejder med FN’s  verdensmål.
I kapitel 4 beskrives de råstoftyper som planen omhandler.
Kapitel 5 omhandler retningslinjer, som beskriver de overordnede rammer for råstof- 
indvindingen.
I kapitel 6 er regionens råstofforbrug og behov for fremtiden estimeret med baggrund i en  
historisk gennemgang og fremtidig behovsanalyse.
I kapitel 7 findes en arealopgørelse på kommuneniveau for de foreslåede udlagte arealer til 
råstofindvinding i Forslag til råstofplan 2020.
I kapitel 8 bliver det gennemgået, hvad regionen forventer at arbejde med frem imod næste  
planperiode.
Kapitel 9 omhandler anmeldte rettigheder. 
Kapitel 10 omhandler miljøvurderingen i forhold til råstofplanen. 
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EN LOVBUNDEN OPGAVE
I råstofloven fremgår det, at regionerne skal udarbejde en plan for forsyning og indvinding af 
råstoffer for en periode på mindst 12 år. 

Hvert fjerde år skal regionsrådene endvidere gennemgå råstofplanen, for at vurdere, om der 
er behov for at revidere råstofplanen. Til brug for denne vurdering, udarbejder regionerne en 
redegørelse, der udsendes i offentlig høring. Herefter beslutter regionsrådene, om der er behov 
for at udarbejde en ny revideret råstofplan. Som oftest er der behov for en revision, eftersom 
udlagte råstofgraveområder i mellemtiden er blevet gravet færdige og efterbehandlet. Mens 
andre udlagte arealer ikke indeholder den rette kvalitet i forhold til den aktuelle efterspørgsel, 
hvorfor det er nødvendigt at finde nye råstofgraveområder.
 

PROCES FOR TILBLIVELSEN AF RÅSTOFPLAN 2020
Forud for tilblivelsen af dette forslag til Råstofplan 2020, har regionsrådet vurderet om der var 
behov for en revision af den eksisterende Råstofplan 2016. Til brug for denne vurdering blev 
der udarbejdet en redegørelse for revision af Råstofplan 2016. Redegørelsen kan ses på www.
raastofplan2020.rm.dk.

Af redegørelsen fremgår blandt andet vigtigheden af, at de nødvendige råstoffer skal være til 
rådighed for erhverv og samfund, så ressourceknaphed ikke bliver en begrænsning for vækst og 
udvikling i regionen, samt at en jævn fordeling af råstofgrave over regionen er at foretrække, 
for at undgå lange transportafstande.

Redegørelsen var i offentlig høring i perioden fra den 17. april til den 13. juni 2018. Regionen 
modtog i alt 9 høringssvar.

På baggrund af redegørelsen og de 9 høringssvar besluttedeudvalget for regional udvikling den 
8. august 2018 at revidere den gældende Råstofplan 2016. Denne beslutning blev imødekommet 
af Regionsrådet den 22. august 2018 og dermed blev udarbejdelsen af Råstofplan 2020 igang-
sat.

Regionen sendte herefter et idé- og debatoplæg i offentlig høring, som også kan ses på hjem-
mesiden www.raastofplan2020.rm.dk.

Idé- og debatoplægget  indeholdtseks hovedspørgsmål, som regionen gerne ville have forslag 
til:

 · Hvor skal der udlægges nye råstofgraveområder?
 · Hvilke retningslinjer skal med i Råstofplan 2020?
 · Hvordan arbejder vi med bæredygtig anvendelse og cirkulær økonomi?
 · Hvordan kan vi minimere transport af råstoffer?
 · Har vi brug for en fælles råstofstrategi?
 · Efterbehandling af råstofgraveområder?
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Høringen til idé- og debatfasen fandt sted i perioden fra den 4. februar til og med den 3. april 
2019. Region Midtjylland modtog omkring 100 høringssvar, der er samlet i en hvidbog. Hvidbo-
gen er et resumé af høringssvarene og fremgår også på hjemmesiden www.raastofplan2020.
rm.dk.

Regionen har på administrativt niveau afholdt kommunemøder med de 19 kommuner indenfor 
regionen, hvor de nye forslag, samt de eksisterende råstofgraveområder er blevet drøftet. For-
målet med møderne var at indsamle alle de oplysninger, som har relevans for råstofindvindin-
gen i de enkelte kommuner, og som ikke er tilgængelige på offentlige portaler, så regionen kan 
udarbejde det bedst mulige forslag til den nye råstofplan.

På baggrund af redegørelsen, idé- og debatoplægget med høringssvarene, kommunemøder, 
kortlægninger, analyser, miljøvurderinger og politiske drøftelser, er Forslag til Råstofplan 2020 
blevet udarbejdet. 

Administrationen har gennemgået alle informationer og afvejet dem i henhold til råstoflovens § 
3. Afvejningen i henhold til § 3 er sket på baggrund af en samlet vurdering af de samfundsmæs-
sige hensyn i forhold til råstofressourcens kvalitet og mængde, efterspørgslen på råstoffer 
samt i forhold til de miljømæssige hensyn i omgivelserne.

Forslaget til råstofplan 2020 er i offentlig høring fra den 8. juni 2020 til den 1. september 2020. 
Plan inklusiv bilag og udlagte arealer på kort kan ses her: www.raastofplan2020.rm.dk

VIDSTE DU:
Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner og råstoferhvervet, 
udarbejdet et kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding. Kodekset 
definerer en række spilleregler for sameksistens – fra ansøgning om grave-
tilladelse til efterbehandling er afsluttet. Målet er, at eventuelle problemer i 
højere grad kan løses gennem dialog mellem naboer og indvindere*.

* »Kilde: Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding« – se regionens  
 hjemmeside under publikationer:  https://www.rm.dk/regional-udvikling/ 
 klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/rastoffer/
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2. MYNDIGHEDSSTRUKTUR OG  
 RÅSTOFPLANLÆGNINGEN
 
MYNDIGHEDSSTRUKTUR
Regionen har ansvaret for planlægning, kortlægning og administration af råstofindvinding i 
henhold til råstofloven. Råstofområdet har også sammenhæng med en række andre love, der 
ifølge deres indhold og ordlyd har bestemmelser, der vedrører råstofindvinding, og som derfor 
skal inddrages i sagsbehandlingen, jf. råstoflovens § 8 om samordningspligten.

Det er staten der administrerer råstoffer på havbunden/søterritoriet. Dvs. på søterritoriet er 
det staten som foretager kortlægning, planlægning og meddeler tilladelser til råstofindvinding.

Kommunerne har via kommuneplanerne ansvaret for den øvrige planlægning af arealanven-
delsen i kommunerne. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalbestyrelsen er 
bundet af i den kommunale planlægning. 

Miljøministerenkan gøre indsigelse på hele statens vegne. Indsigelse fra ministeren kan finde 
sted hvis de fornødne hensyn til de statslige mål og interesser ikke er varetaget eller hvis der er 
uklarhed om, hvorledes det kan ske. Den pågældende råstofplan vil herefter ikke kunne vedta-
ges endeligt, før miljøministeren ophæver indsigelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed i forhold til retlige spørgsmål i forbindelse 
med råstofplanerne, samt afgørelser efter råstofloven.

RÅSTOFPLANLÆGNINGEN
Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen 
udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år.

Råstofplanlægningen tager udgangspunkt i råstoflovens formålsparagraf om en bæredygtig 
udvikling efter en samlet interesseafvejning og vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

Afvejningen af råstofinteresserne over for andre sektorinteresser på land sker overordnet i rå-
stofplanen og i forbindelse med afgørelsen af, om der kan gives indvindingstilladelse på et givet 
areal. 

På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i § 3 i 
råstofloven, fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen.

I råstofplanen er der udpeget konkrete råstofindvindingsområder i form af råstofgraveområder 
og råstofinteresseområder. Områderne skal sikre, at der ikke gennem anden planlægning eller 
ændret anvendelse sker udlæg til andre formål, der på sigt vil kunne forhindre en råstofudnyt-
telse, med mindre der opnås enighed herom mellem regionsrådet og de implicerede parter efter 
en afvejning mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse, herunder i forbindelse 
med kommuneplanlægningen i det åbne land.
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3. BÆREDYGTIGHED OG FN’S  
 VERDENSMÅL

I Region Midtjylland er vi med til at sikre et samspil mellem FN’s verdensmål og vores arbejde 
med råstoffer. FN’s verdensmål danner nemlig rammen for regionens Udviklingsstrategi 2019-
2030. Ambitionen er at gøre verdensmålene til et styringsredskab for indsatser og aktiviteter 
inden for områderne i Regional Udvikling. 

Visionen og målet er således, at den midtjyske region skal være en attraktiv og bæredygtig 
region. For alle. FN’s 17 verdensmål er trædestenene på denne vej. Målene er skabt som et 
udgangspunkt for, at vores udvikling lokalt, regionalt og internationalt i højere grad sker til gavn 
for kloden og for befolkningen i hele verden. 

IMPLEMENTERING AF VERDENSMÅLENE I REGIONERNES ARBEJDE 
FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere på et FN-topmøde i 2015. Verdens-
målene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som frem mod 2030 sætter kursen mod en 
mere bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. 

 

 De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.
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Danmark er i dag et af de lande i EU, der forbruger allerflest råstoffer per indbygger. Danmark 
er derfor særligt udfordret på verdensmål 12, der handler om at sikre ansvarligt forbrug og 
produktion. Udfordringen er konkretiseret i delmål 12.2, hvor det fremgår, at der inden 2030 
skal opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne – herunder 
råstoffer.

Ifølge Danmark Statistik blev der i 2018 indvundet 31 mio. m3 råstoffer på land. Indvindingen på 
land udgør knap 80 % af den årlige råstofindvinding i Danmark – resten hentes fra havet, hvor 
staten er myndighed. Efterspørgslen på primære råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen har 
været stigende siden ca. 2010. Økonomiske fremskrivninger fra Finansministeriet peger på, at 
efterspørgslen vil fortsætte med at stige fremover. 
 
Råstoffer som sand, grus, sten, ler, kalk og kridt er ikke-fornybare ressourcer. For at sikre, at 
kommende generationer ikke stilles ringere end de nuværende, er det påkrævet, at vi økono-
miserer med de ressourcer, vi har til rådighed, og at vi arbejder hen imod en mere bæredygtig 
råstofforvaltning, hvor den økonomiske vækst afkobles fra anvendelsen af primære råstoffer.

Hertil kommer at arealanvendelsen i Danmark er under pres. Teknologirådet estimerede i en 
rapport fra 2017, at der frem til 2050 er planlagt for 130-140 % af Danmarks areal. De lettilgæn-
gelige råstofgraveområder er udnyttet, så udfordringerne med at udlægge nye råstofgraveom-
råder bliver større og større.

Inddragelse af helhedstænkningen fra verdensmålene er en vej til at finde løsninger og alter-
nativer til brugen af ikke-fornybare råstoffer i Danmark. I Region Midtjylland er der fokus på 
verdensmålene, og på hvordan verdensmålene kan understøtte løsninger på bl.a. råstofudfor-
dringen. 
 
Løsningen på råstofknapheden kan håndteres ved, at vi som samfund følger to spor. Dels skal 
anvendelsen af primære råstoffer reduceres ved substitution med andre materialer, og dels 
skal der skabes incitamenter til at bevare de sekundære råstoffer i værdikæden, enten gennem 
upcycling eller ved mere direkte genbrug af bygge- og anlægsaffald. Begge tilgange fordrer 
fokus på cirkulær økonomi og et behov for at forankre og kvalificere den grønne omstilling hos 
de aktører, der opererer med indvinding og oparbejdning af råstoffer, byggeri og anlæg samt 
genanvendelse af affaldsfraktioner. På tværs af både offentlige og private parter er det derfor 
vigtigt, at alle aktører deler ambitioner om en mere bæredygtig anvendelse af jordens ressour-
cer og aktivt bidrager til partnerskaber som værktøj til at fremme den cirkulære dagsorden.
 

AMBITIONEN FOR ARBEJDET MED VERDENSMÅLENE I RÅSTOFFORVALTNINGEN
Regionen vil bidrage til opfyldelsen af det 12. verdensmål om bæredygtige forbrugsmønstre på 
råstofområdet i 2030. Omstillingen til en bæredygtig råstofforvaltning kræver både nytænkning 
og viden om samspillet i hele råstofkredsløbet. Derfor vil Region Midtjylland i samspil med de 
øvrige regioner tage initiativ til et bredt samarbejde med offentlige og private aktører om bedre 
udnyttelse af de primære råstofforekomster og bidrage til en ændring af efterspørgselsmøn-
strene i retning af mere ansvarligt forbrug og produktion.
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Der er brug for mere viden om transport af råstoffer inden for og på tværs af regionerne i 
Danmark. Desuden er der behov for at undersøge potentialerne for anvendelse af alternative 
materialer i bygge- og anlægssektoren og generelt fremme af cirkulære forretningsmodeller 
ved etablering af et marked, hvor byggematerialer recirkuleres. For fremadrettet at kunne ud-
nytte en større del af affaldet fra bygge- og anlægssektoren, så er det vigtigt at udfase brugen 
af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer.

Denne vidensopbygning, ændring af efterspørgsel og markedsdannelse forudsætter etablering 
af partnerskaber. Det er ambitionen at fremme og bidrage til sådanne partnerskaber i årene 
frem.

RESULTATER GENNEM SAMARBEJDER
Resultater skaber vi gennem samarbejder. Verdensmål 17 »partnerskaber for handling« er der-
for helt grundlæggende for vores arbejde. Regionen vil tage initiativ til partnerskaber, ligesom vi 
ønsker at blive inviteret ind i partnerskaber, hvor vi sammen med andre kan finde nye løsninger 
og gøre en forskel for fremtiden.

Udover verdenssmål nr. 17 bidrager regionen særligt til tre verdensmål, når vi arbejder med rå-
stofområdet. Det er ansvarligt forbrug og produktion (mål 12), klimaindsats (mål 13) samt livet 
på land (mål 15).

NØDVENDIGT FOKUS PÅ RÅSTOFFER OG GENANVENDELSE
Råstoffer er en endelig ressourcer.I Region Midtjylland bliver der stadig færre steder at grave 
efter råstofferne, samtidig med at arealtrykket intensiveres, fordi tiltag og ønsker for den 
fremtidige anvendelse af arealerne i det åbne land bliver en realitet. Og når en ny istid er det 
eneste, der kan forsyne os med nye råstoffer, bliver vi nødt til at intensivere arbejdet for genan-
vendelse. 

Vi har en central rolle i at samle og iværksætte indsatser i samarbejde med fx kommunerne, 
Vejdirektoratet, beton- og byggeindustrien, universiteterne samt branchen for råstof-indvin-
dere. Sammen skal vi finde løsninger på fx, hvordan vi undgår at fragte seks mio. tons såkaldt 
overskudsjord rundt på de danske veje. Nogle kommuner har anlægsprojekter, der mangler jord, 
mens andre leder efter relevante steder at komme af med overskudsjord. I dag ender meget af 
det jord som ”affald”, fordi der ikke koordineres indbyrdes. I samarbejde med blandt andet de 

 På råstofområdet arbejder regionen særligt med disse 4 verdensmål.



1 3F O R S L A G  T I L  R Å S T O F P L A N  2 0 2 0

19 kommuner i regionen, er projektet »Bæredygtig jordhåndtering« derfor blevet udarbejdet, 
og der er udviklet værktøjer til en mere strategisk tilgang til det jord, der bliver i overskud fra 
bygge- og anlægsprojekter til gavn for både økonomi og CO2-udledning.

Vi vil i partnerskaber i det fremtidige arbejde analysere på, hvor der er forbedringsmuligheder
indenfor råstofområdet. Herunder hvordan man kan passe på den knappe råstofressource ved 
at implementere en bæredygtig omstilling. Vi vil således sigte mod, at den økonomiske vækst 
afkobles fra anvendelsen af primære råstoffer og, i det omfang det er muligt, substituere med 
genbrugsmaterialer.

Vi vil også afsøge, hvorledes vi i højere grad kan blive i stand til, at bidrage til en øget biodiversi-
tet i de færdiggravede råstofgrave i regionen, blandt andet gennem en tidlig dialog med kom-
munerne kommuner omkring potentialerne ved nye udlæg af råstofgraveområder, samt via 
frivillige aftaler med lodsejerne.

 Dukatsommerfugl på røllike på næringstoffatigt areal ved Addit i Horsens Kommune (2018).  
 Foto ©Helene D. Clausen.
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4. HVAD ER EN RÅSTOFFOREKOMST
 
Råstoffer defineres som de jord- og bjergarter, det kan betale sig at udnytte. Det kan ikke betale 
sig at udnytte råstofferne alle steder. Om et råstof skal udnyttes afhænger bl.a. af udbud og 
efterspørgsel samt tilgængelighed.

Sand, grus og sten findes overalt i de øverste lag af den danske undergrund, men ikke alle ste-
der er det rentabelt at udnytte forekomsterne. Over 90 % af de råstoffer, der indvindes i Region 
Midtjylland, er sand, sten og grus. Grus defineres geologisk som småsten med en størrelse på 
2-20 mm. Er stenene mindre, er det sand. Hovedparten – faktisk mere end 2/3 – af det indvund-
ne sand, sten og grus bruges i bygge- og anlægsbrachen. Sand og grus bruges også i glaspro-
duktion og til isoleringsmaterialer.

 Materialestakke med sand, grus og sten i Tirstrup Grusgrav, Syddjurs Kommune.
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Kvartssand er en særlig ren type sand, der indvindes i Addit i Midtjylland mellem Ry, Brædstrup 
og Silkeborg. Kvartssand bruges til mørtelfremstilling, filtersand, sandblæsning og produktion 
af bl.a. glas.

Ler findes både i overfladenære smeltevandsaflejringer og moræneaflejringer samt dyberelig-
gende havaflejringer. Ler er en finkornet jordart. De øverst liggende lerlag har typisk en stor 
gennemsivning af let surt regnvand, der opløser kalken i jorden. Den kalkfrie ler bliver rødlig 
ved brænding. Derfor har danske mursten og teglsten traditionelt været røde. Dybere lerlag 
består som regel af kalkrigt blåler, som på trods af navnet giver gule mursten. Ler bruges bl.a. til 
produktion af mursten og tagsten og som tilsætning i mange materialer som f.eks. vitaminpiller, 
kattegrus og maling.

Plastisk ler er en dybereliggende havaflejring som bl.a. på Randerskanten findes overflade-
nært. Plastisk ler betegnes også som ekspanderende ler og er velegnet til specialprodukter som 
f.eks. borehulsforsegling, lossepladsmembraner og letklinker til isolerende byggematerialer.

Kalk er ligeledes normalt en dybtliggende havaflejring, men visse steder findes kalk så tæt på 
jordoverfladen, at den kan indvindes. Danmarks undergrund, på nær Bornholms, består af kalk. 
Hvor kalklaget er tæt på overfladen, er den gennem mange hundrede år gravet og brændt og 
bl.a. brugt til mørtel. Landets største kalkgruber findes i Mønsted og Daubjerg vest for Viborg, 
hvor produktionen stoppede i 1951. Nu indvindes kalk i Nordsalling og på Randerskanten. Kalk 
og kridt bruges som jordforbedringsmiddel, ligesom det indgår i mørtel og til produktion af f.eks. 
vinduesglas sammen med kvartssand. Kalk bruges også til aviser og ugeblade, gummistøvler og 
plastiktagrender.

Moler er en havaflejring, som bl.a. findes overfladenært på Fur, og danner baggrund for en mo-
lerindustri på øen. Moler er trods sit navn ikke ler, men en luftig aflejring af kiselalgeskaller. Det 
findes i de nordvestlige Limfjordsegne omkring Fur og Mors og ingen andre steder i Nordeuro-
pa. Moler bruges bl.a. til absorberende materiale som kattegrus og som bindemiddel i dyrefoder 
samt til mursten, brandhæmmere og kunstgødning.

Tørv er dannet i vådområder og udnyttes i dag som råstof for en spagnumproduktion. I de midt-
jyske moser er der gennem årtusinder aflejret planterester, som er omdannet til jordarten tørv, 
der kan tørres og bruges som brændsel. Tørvegravning har fundet sted siden jernalderen, men 
under de to verdenskrige og frem til 1950’erne opstod en tørveindustri, som fik stor betydning 
for udviklingen i bl.a. Engesvang, der fik jernbane på grund af tørveindustrien. Tørven udvindes 
stadig, ikke til brændsel, men bruges i form af spagnum af gartnere og haveejere som jordfor-
bedringsmiddel.

Andre råstoffer. Der importeres knust granit via havne i regionen – bl.a. i Horsens og Randers.

Fra havområdet/søterritoriet losses sand, grus og sten – bl.a. på havnene i Aarhus, Horsens og 
Thyborøn.
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FAKTABOKS 2
DET ANVENDES DANSKE RÅSTOFFER TIL I HVERDAGEN.
Ler til mursten og tagsten. Kalkmørtel til puds. Kalk og kvartssand i  
vinduesglas. Kalk i plastiktagrender og –tag. Ler, sten og grus i mineraluld. 
Sand, sten og grus til belægninger. Kalk til aviser og ugeblade. Sand til  
sandkassen. Moler til kattegrus. Kridt i hvid maling. Tørv i spagnum. Kalk  
til gummistøvler. Sand, grus og kalk i betonfliser. Skærver, brosten og  
kantsten af granit. Sand og grus til vejmaterialer.

 Eksempel på hvor råstofferne anvendes i hverdagen
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5. RETNINGSLINJER     

Regionsrådet skal efter råstoflovens § 5a udarbejde en råstofplan for indvinding og forsyning 
med råstoffer. Som det fremgår af loven skal regionsrådet på baggrund af en samlet vurdering 
af udviklingen i Region Midtjylland og en samlet afvejning i forhold til interesserne fastlægge 
de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen. Retningslinjerne gælder for udlæg af 
råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Definitionen af råstofgraveområder og råstof-
interesseområder ses i faktaboks 3.

Retningslinjerne fastlægger dermed de overordnede rammer for råstofindvinding i Region 
Midtjylland med udgangspunkt i råstofloven og regionsrådets Udviklingsstrategi 2019-2030, der 
baserer sig på FN’s verdensmål. Retningslinjerne understøtter regionrådets mål om at vig-
tige råstofressourcer bevares tilgængelige for en fremtidig udnyttelse og tæt på, hvor de skal 
bruges. Desuden understøtter retningslinjerne regionsrådets strategi vedrørende reducering 
af klimaforandringer, bæredygtig udvikling, fremtidssikring af rent drikkevand, øget variation – 
biodiversitet – i naturen, og udvikling af rekreative områder.

Med retningslinjerne synliggøres hvilke forhold regionsrådet vil lægge til grund for sine afgørel-
ser om tilladelse til råstofindvinding. Derudover fremhæver retningslinjerne de forhold, kom-
munerne skal tage højde for i den kommunale planlægning, idet kommuneplanen ikke må være i 
strid med råstofplanen jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 7.

Til den enkelte retningslinje hører en redegørelse, der dels beskriver baggrunden for retnings-
linjens udformning, dels bidrager til fortolkningen af retningslinjen.

FAKTABOKS 3. 
DEFINITION AF RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER:

Råstofgraveområder Råstofinteresseområder

Råstofgraveområder er arealer, der er  
reserveret til råstofindvinding i planperioden 
2020-2032.

De udlagte råstofgraveområder skal beskyt-
tes mod ændringer af arealanvendelsen, 
som kan forhindre eller være til gene for en 
fremtidig råstofindvinding.

Inden for råstofgraveområderne kan ansø-
gere forvente at få tilladelse til indvinding 
af råstoffer. Dog kan indvindingsarealet 
blive begrænset i forhold til miljømæssige 
interesser, se retningslinje 3.

Udpegningen af råstofgraveområder sker 
dels på baggrund af indkomne forslag, dels 
på baggrund af regionsrådets råstofkort-
lægning. 

Råstofgraveområderne kan revideres hvert 
4. år eller gennem tillæg til råstofplanen.

Råstofinteresseområder er arealer, hvor 
regionsrådet på baggrund af kendskabet til 
geologien vurderer, at der er egnede fore-
komster af råstoffer, men hvor kvaliteten af 
råstofforekomsten endnu ikke er dokumen-
teret ved en råstofkortlægning. 

I løbet af planperioden agter regionsrådet 
i samarbejde med råstoferhvervet og rele-
vante lodsejere at undersøge disse råstofin-
teresseområder nærmere. Sammen med en 
vurdering af øvrige miljø- og planmæssige 
forhold vil den nærmere undersøgelse af 
råstofressourcen afgøre, om de pågældende 
arealer senere bliver udlagt til råstofgrave-
områder.

Råstofinteresseområderne må ikke tages i 
brug til formål, som kan forhindre eller være 
til gene for en fremtidig udnyttelse af even-
tuelle forekomster.
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RETNINGSLINJE 1. RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER
Der reserveres arealer til råstofgraveområder og til råstofinteresseområder, som kan ses 
påhjemmesiden www.raastofplan2020.rm.dk. Råstofgraveområder og råstofinteresseområder 
skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre 
mulighederne for råstofindvinding. Regionsrådet kan, efter forespørgsel og konkret vurdering 
i hvert enkelt tilfælde, tillade at området eller en del af området overgår til anden anvendelse. 
Råstofindvinding skal som udgangspunkt foregå inden for de udlagte råstofgraveområder. I 
visse tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til råstofindvinding udenfor de udlagte 
råstofgraveområder, se retningslinje 2.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 1
Retningslinjen skal sikre, at der kan indvindes råstoffer inden for de udpegede råstofgraveom-
råder, således områdets råstofressourcer kan indgå i den fremtidige forsyning med råstoffer i 
regionen. Råstofgraveområderne skal derfor som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som 
varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.

Retningslinjen er ikke til hinder for, at specifikke anlæg, herunder veje og andre strækningsan-
læg, kan etableres inden for råstofgraveområderne. Retningslinjen er heller ikke til hinder for 
erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug.

I råstofgraveområderne er der en dokumenteret forekomst af råstoffer, og som hovedregel vil 
regionsrådet meddele tilladelse til råstofindvinding inden for et råstofgraveområde. Regionsrå-
det skal dog altid foretage en afvejning af forholdene efter den til enhver tid gældende lovgiv-
ning – naturbeskyttelsesloven, skovloven, museumsloven, planloven, vandforsyningsloven, 
miljøbeskyttelsesloven, lov om offentlige veje m.fl. 

I forbindelse med udlægning af råstofgraveområder og råstofinteresseområder er der gennem 
en miljøvurdering foretaget en overordnet afvejning i forhold til øvrige interesser, herunder be-
folkning, natur, landskab, grundvand, kulturarv mv. I forbindelse med en konkret ansøgning om 
tilladelse til indvinding af råstoffer, skal der tages hensyn til konkrete forhold som fx fortidsmin-
der, beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer, infrastrukturanlæg. Der kan således 
være forhold, der efter en konkret vurdering betyder, at der ikke kan meddeles indvindingstilla-
delse inden for dele af et råstofgraveområde.

Udlægning af råstofinteresseområder skal sikre, at der ikke sker planlægning eller ændret an-
vendelse til formål, der vil kunne forhindre en udnyttelse af områdets råstoffer, før regionsrådet 
har haft mulighed for en nærmere vurdering af, om området skal udlægges til råstofgraveom-
råde. Råstofinteresseområderne skal derfor som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som 
varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. 

Regionsrådet kan tillade, at et råstofgraveområde eller et råstofinteresseområde helt eller 
delvist overgår til anden anvendelse, hvis det dokumenteres, at råstofforekomsten er udnyttet 
eller er erhvervsmæssig uinteressant. 
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RETNINGSLINJE 2. INDVINDING UDEN FOR DE UDLAGTE RÅSTOFGRAVEOMRÅDER
Råstofindvinding skal som hovedregel foregå inden for de udlagte råstofgraveområder. Rå-
stofindvinding kan undtagelsesvis og i begrænset omfang foregå uden for de udlagte råstof-
graveområder, når samfundsmæssige interesser taler for det, og når hensynet til miljøet og 
den øvrige planlægning ikke taler imod. Regionsrådet skal i hvert enkelt tilfælde tage stilling til 
råstofindvinding uden for råstofplanens råstofgraveområder.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 2
Mulighederne for at åbne nye mindre råstofgrave uden for råstofgraveområderne er begræn-
sede og vil i hvert enkelt tilfælde kræve en særlig begrundelse.

Der kan være tilfælde, hvor der er særlige samfundsmæssige interesser, fx behov for råstoffer 
til særlige formål, som ikke kan tilgodeses indenfor de udlagte råstofgraveområder. Det kan 
være indvinding af et sjældent eller særligt værdifuldt råstof. Eller kortvarig indvinding i forbin-
delse med større vejprojekter, digebyggeri eller andre definerede anlægsprojekter, som fx vil 
minimere transporten. Endvidere kan der ske mindre justeringer af råstoftilladelser i forhold til 
graveområdernes afgrænsning, hvis det betyder en bedre udnyttelse af råstofforekomsten eller 
en bedre efterbehandling af området.

Endvidere kan der i enkelte tilfælde gives indvindingstilladelse til indehaveren af en anmeldt 
rettighed (se kapitel 9).

RETNINGSLINJE 3. FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ INDVINDINGSTILLADELSE I  
RÅSTOFGRAVEOMRÅDER
For nogle råstofgraveområder kan der være opstillet forudsætninger for, at der kan meddeles 
tilladelse til råstofindvinding. Disse forudsætninger har indgået i regionsrådets beslutningspro-
ces i forhold til den gældende råstofplan og er en del af udpegningsgrundlaget for det pågæl-
dende råstofgraveområde. Forudsætningerne kan derfor ikke fraviges medmindre det godtgø-
res, at den interesse, de skal tilgodese, ikke tilsidesættes. 

Forudsætningerne fremgår af nedenstående redegørelse, og kan ses for det enkelte område i 
råstofplanen.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 3
Tilladelse til råstofindvinding inden for et råstofgraveområde, der før udlægningen helt eller 
delvist er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme, som taler imod råstofind-
vinding, forudsætter at kommunalrådet ændrer kommuneplanrammen og lokalplanen således, 
at der åbnes mulighed for råstofindvinding.

Tilladelse til råstofindvinding inden for et råstofgraveområde, der helt eller delvist er omfattet 
af en fredning, som taler imod råstofindvinding, forudsætter at det kompetente fredningsnævn 
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meddeler dispensation til råstofgravningen. Ligeledes forudsætter tilladelse til råstofindvinding 
inden for et råstofgraveområde omfattet af fredskovspligt, at Miljøstyrelsen meddeler tilladelse 
i medfør af skovloven.

Ved at medtage forudsætninger i forhold til forudgående planlægning kan der i råstofplanen 
udlægges råstofgraveområder, som forudsætter ændring eller dispensation i forhold til andre 
forudgående arealudlæg, som ikke konkret har kunnet behandles af de respektive myndigheder 
på tidspunktet for vedtagelsen af råstofplanen.

Miljømæssige forudsætninger medvirker til at reducere påvirkningen af det omgivende miljø. 
Der tages med forudsætningerne hensyn til lokale miljøforhold, som fremgår af miljørapporten 
for det enkelte råstofgraveområde. Det kan fx være et råstofgraveområde der er udlagt i et 
område som er udpeget for at sikre den fremtidige vandforsyning, dvs. hvor der er særlige drik-
kevandsinteresser. Inden for disse områder vægtes hensynet til beskyttelsen af grundvandsres-
sourcen højt, og efterbehandlede arealer må derfor som udgangspunkt ikke sprøjtes, gødskes 
eller på anden måde udsættes for risiko for forurening af grundvandet. 

Det kan også være områder, der af Slots- og Kulturstyrelsen eller af det lokale museum med ar-
kæologisk ansvar vurderes at indeholde væsentlige kulturarvsinteresser. Inden for disse områ-
der udlægges normalt ikke råstofgraveområder medmindre regionsrådet finder, at afvejningen 
i forhold til råstofressourcen taler herfor. Af hensyn til de væsentlige kulturarvsinteresser skal 
der inden for disse arealer som udgangspunkt foretages en arkæologisk forundersøgelse, forud 
for råstofindvinding på området.

 Grusgrav ved Kongensbro, Silkeborg Kommune (2018).
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RETNINGSLINJE 4. ANLÆG TIL OPARBEJDNING AF GENBRUGSMATERIALER 
Byggeaffald og andre egnede materialer skal så vidt muligt genbruges som erstatning for 
naturlige råstoffer. Derfor kan der i visse tilfælde etableres anlæg til oparbejdning af genbrugs-
materialer i forbindelse med en råstofgrav. Råstofindvinding skal dog til enhver tid være den 
primære aktivitet.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 4
Råstoffer i jorden gendannes ikke. Det er derfor af stor betydning, at der økonomiseres med 
ressourcerne, og at fx genbrug af byggeaffald og andre egnede materialer i videst muligt om-
fang erstatter naturlige råstoffer. Derfor kan der i visse tilfælde gives særskilt tilladelse til etab-
lering af anlæg til nedknusning og oparbejdning af genbrugsmaterialer i en aktiv råstofgrav.

Så længe der er en råstoftilladelse på området skal råstofindvinding dog altid være den pri-
mære aktivitet, således at efterbehandling af råstofgrave ikke tidsmæssigt udsættes ved, at 
råstofgraven i stedet anvendes til andre aktiviteter end råstofindvinding (biaktiviteter).

RETNINGSLINJE 5. EFTERBEHANDLING
Vilkår for efterbehandling efter råstofindvinding fastsættes af regionsrådet i de enkelte ind-
vindingstilladelser og efter en konkret afvejning af interesserne i området. Regionsrådet 
tilstræber at efterbehandlingen understøtter eventuel planlægning for området fx kommu-
nalplanlagte naturområder, økologiske korridorer, landskabelige interesser, rekreative formål, 
vandindvindingsinteresser mv. 

For arealer uden andre og mere væsentlige interesser vil regionsrådet fremme efterbehandling, 
som understøtter en større artsrigdom i plante- og dyrelivet. 

Hvor der ikke allerede foreligger en vedtaget plan for områdets anvendelse efter råstofindvin-
ding fx en lokalplan, skal lodsejers ønske for anvendelse af området endvidere tilgodeses.

Såfremt der ved råstofgravning afdækkes geologisk interessante profiler, skal bevaring af geo-
logiske profiler tilstræbes.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 5
En ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer skal altid omfatte en efterbehandlingsplan, 
hvor ansøger redegør for, hvorledes råstofgraven påtænkes efterbehandlet og anvendt efter-
følgende. Vilkår for indvinding og efterbehandling fastsættes af regionsrådet i indvindingstilla-
delsen. Kommunen er høringsberettiget med hensyn til efterbehandlingsvilkår.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser tager regionsrådet særligt
hensyn til grundvandet, og pga. af risiko for forurening må efterbehandlede arealer derfor som 
udgangspunkt ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes for forurening, der kan 
påvirke grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.



2 2

Landbrugspligtige arealer efterbehandles ofte til jordbrugsmæssig drift, men på større eller 
mindre dele af arealerne kan efterbehandling til naturformål være mere hensigtsmæssig eller 
ønskelig. Fx er ikke-efterbehandlede skrænter til gavn for både plante- og dyreliv, hvor truede 
og sjældne arter kan indfinde sig og understøtte en større biodiversitet. Udformning af søbred-
der m.m. ved efterbehandling af gravesøer vil ligeledes kunne skabe gode levesteder for en 
række sjældne dyre- og plantearter og understøtte en god vandkvalitet i søerne. Efterbehand-
ling til naturformål vil således kunne understøtte allerede forekommende værdifuld natur i 
området og bidrage til udvikling af økologiske spredningsveje.

I bynære råstofgraveområder kan der efter råstofindvinding være gode muligheder for at skabe 
nye rekreative områder til gavn for naboer og borgere i nærområdet. Regionsrådet vil i disse 
bynære områder understøtte en efterbehandling, som kan komme områdets beboere til gavn.

RETNINGSLINJE 6. TILFØRSEL AF JORD
Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er ifølge 
jordforureningslovens § 52, stk. 1, forbudt. Regionsrådet kan i særlige tilfælde meddele dispen-
sation fra forbuddet.

REDEGØRELSE – RETNINGSLINJE 6
Af jordforureningslovens § 52 fremgår, at der gælder et generelt forbud mod tilførsel af forure-
net, såvel som uforurenet jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Regionsrådet kan ifølge 
samme lov meddele dispensation fra det generelle forbud, hvis det ikke strider imod hensynet til 
drikkevand og grundvand eller andre miljømæssige hensyn. De nærmere betingelser for at give 
dispensation fra forbuddet fremgår af jordforureningslovens § 52, stk. 2.

Dispensation forudsætter en høj grad af sikkerhed for beskyttelse af grundvandet.  Dette 
betyder, at der skal være meget god beskyttelse af grundvandsmagasiner i området i form af 
dækkende lerlag både for magasiner, hvorfra der i dag indvindes drikkevand, og for magasiner, 
hvorfra der fremtidigt kan indvindes drikkevand. I udstrømnings- og kystnære områder kan en 
mindre beskyttelse dog være tilstrækkelig.

Meddeles dispensation til tilførsel af jord i en råstofgrav, skal ansøger påse at der udarbejdes 
en grave- og efterbehandlingsplan, som omfatter den påtænkte tilførsel af jord. Planen skal 
godkendes af regionsrådet.
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6. RÅSTOFFORBRUG OG BEHOV

RÅSTOFINDVINDING 2018

Hvert år indberetter råstofindvinderne den samlede indvinding til Danmarks Statistik.
Ifølge indberetningen blev der i 2018 indvundet godt 9 mio. m³ råstoffer i Region Midtjylland, 
hvilket svarer til knap 7 m³ pr. indbygger i regionen.  Langt hovedparten af indvindingen er sand, 
grus og sten der anvendes til bygge- og anlægsindustrien. De seneste tilgænglige tal er fra 
2018. 

 
Sand, grus, 

sten
Kvartssand Granit Ler Plastisk ler 

mv.
Moler Kalk/ 

kridt
Tørv /  

spagnum

Region Midtjylland 8199 301 0 117 237 75 3 52

Favrskov 446 0 0 0 237 0 0 0

Hedensted 641 0 0 0 0 0 0 0

Herning 192 0 0 4 0 0 0 0

Holstebro 604 0 0 8 0 0 0 0

Horsens 624 227 0 0 0 0 0 0

Ikast-Brande 327 3 0 0 0 0 0 0

Lemvig 194 0 0  0 0 0 0 0

Norddjurs 744 0 0 33 0 0 0 52

Odder 0 0 0 0 0 0 0 0

Randers 603 0 0 29 0 0 2 0

Ringkøbing-Skjern 494 0 0 0 0 0 0 0

Samsø 12 0 0 0 0 0 0 0

Silkeborg 1269 61 0 0 0 0 0 0

Skanderborg 582 9 0 0 0 0 0 0

Skive 116 0 0 5 0 75 0 0

Struer 205 0 0 4 0 0 0 0

Syddjurs 479 0 0 0 0 0 0 0

Viborg 669 0 0 34 0 0 0 0

Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0

 Tabel 1. Oversigt over råstofindvinding på land (i 1.000 m³), fordelt på de 19 kommuner, der ligger  
 indenfor regionen (senest tilgængelige tal).
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Råstofart Råstofmængde i m3 Råstofmængde i procent Region Midtjyllands andel i forhold resten af landet

Sand/grus/sten 8.199.000 91,3 % 32 %

Kvartssand 301.000 3,4 % 89 %

Ler 117.000 1,3 % 18 %

Plastisk ler 237.000 2,6 % 92 %

Moler 75.000 0,8 % 47 %

Tørv/spagnum 52.000 0,6 % 24 %

Kalk/kridt 3.000 0,0 % 0 %

Råstoffer i alt 8.984.000 100 % 30 %

Andre råstoffer 389.000  19 %

Råstoffer +  
andre råstoffer i alt

       
9.373.000 100 % 31 %

Tabel 1 viser, at råstofindvindingen hovedsagligt foregår i de midt- og østjyske kommuner.
Af tabellen fremgår endvidere at der i de to østjyske kommuner, Odder og Aarhus, ikke er regi-
streret indvinding. Den forskellige råstofindvinding hen over regionen hænger delvist sammen 
med beliggenheden af råstofferne. Istiderne har placeret råstofferne geografisk forskelligt og 
dette afspejler sig også i indvindingsmængdernes geografiske spredning. 

Af tabel 2 fremgår den samlede indvinding i regionen set i forhold til resten af Danmark. Således  
viser tabel 2 at ca. 1/3 af Danmarks råstoffer indvindes i Region Midtjylland.

Råstofmængder (indberettet) i 2018

 Tabel 2. Den samlede indvinding i Region Midtjylland i 2018 fordelt på råstofarter og procentvis i 
 forhold til hele Danmark. Ved »andre råstoffer« er der tale om lossepladsgas.  
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 Figur 1. Råstofindvinding i Region Midtjylland i perioden 1998-2018. Tallene er uden indvinding af  
 lossepladsgas. 

På figur 1 fremgår råstofindvindingen pr. år fra 1998-2018. Figuren viser at Region Midtjyllands 
råstofforbrug varierer en del. I 2007 har indvindingen nærmet sig 13. mio. m3, mens det i år med 
lav efterspørgsel er nede på omkring 7. mio. m3. Den markante reduktion i råstofforbruget i 
2008-2010 var forårsaget af finanskrisen og den efterfølgende recession. Råstofforbruget blev 
således reduceret med 53 % fra 12,7 mio. m³ i 2007 til 6,7 mio. m³ i 2010.
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Fra 2013 til 2017 er indvindingsmængden steget og var i 2018 på ca. 9. mio. m3, som tidligere 
omtalt. 

RÅSTOFINDVINDING PÅ HAVET
Figur 2 viser den historiske import fra havet til havne i regionen – sandmaterialer anvendt til 
kystfodring er ikke medregnet.

 Grusgrav ved Tandskov, Silkeborg Kommune (2017).
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Andelen af råstoffer importeret fra havet til havne i Region Midtjylland, udgjorde i perioden 
2007-2018 godt 8 % i forhold til den samlede råstofindvinding i regionen på land.

Mængden af råstoffer der indvindes på havet og losses i regionen, har varieret fra 0,47-0,95 
mio. m³ om året i perioden 2007-2018 – se figur 2.

Materialerne bliver losset på østkysten i Aarhus og Horsens og på vestkysten ved Thyborøn.

De danske regioner har i fællesskab tidligere undersøgt muligheder for øget råstofindvinding på 
havet som supplement til indvindingen på land. Nogle af de væsentligste forhindringer herfor 
er:
 · Niveauet for den statslige råstofafgift.
 · En utilstrækkelig kortlægning af råstoffernes kvalitet.
 · Havnefaciliteter hvor materialerne fra havet kan landes og behandles.

På kort sigt vil det derfor ikke være realistisk at forvente en forøgelse af importen af råstoffer 
fra havområdet til regionen, der i betydende grad vil kunne mindske behovet for råstofgraveom-
råder på land.

 Figur 2. Historisk lodsning fra havet til Region Midtjylland i perioden 2007-2018.
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FREMSKRIVNING AF RÅSTOFFORBRUGET I REGION MIDTJYLLAND
Idet sand, grus og sten udgør langt den overvejende del af råstofindvindingen i Region Midtjyl-
land (over 90 %), vedrører nedenstående analyse af det fremtidige behov for råstoffer alene 
sand, grus og sten. Af figur 3 fremgår det fremskrevne råstofforbrug for Region Midtjylland 
frem til 2040. Fremskrivningen er baseret på sammenhængen mellem råstofforbruget og be-
skæftigelsen i bygge- og anlægssektoren, der er fundet ved analyse af historiske data.

Fordi der er en sammenhæng mellem råstofforbruget og beskæftigelsen i bygge- og anlægssek-
toren, kan de fremskrevne tal for beskæftigelsen i Region Midtjylland, bruges til at fremskrive 
råstofforbruget. Tallene er genereret af SAM-K/LINE der er en økonomisk model til fremskriv-
ning af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Der er store usikkerheder ved fremskrivnin-
gen så langt frem i tiden, da det er svært at forudsige konjunktursvingerne. 

Resultaterne for fremskrivningen af råstofforbruget i Region Midtjylland ses i figuren nedenfor. 
Det ses bl.a., at råstofforbruget stiger hen over perioden 2016-2040 fra ca. 7,9 mio. m3 i 2016 til 
11,8 mio. m3 i 2040. Stigningen er mest markant frem mod 2022.

 Indvinding af grus og sten fra Jyske Rev til Thyborøn, Nordsøen (2015).
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I tabellen herunder er resultaterne for fremskrivningerne sammenfattet for perioden 2016-
2040, samt for 4-årige perioder. 

Forbrug i mio. m3

Årrække  Samlet forbrug Gennemsnit pr. år

2016-2019 36 8,9

2020-2023 43 10,7

2024-2027 46 11,4

2028-2031 47 11,7

2032-2035 47 11,8

2036-2040 (5 år) 59 11,8

2016-2040  277 11,1

Samlet råstofforbrug fordelt på perioder

 Figur 3. Fremskrivning af råstofforbruget i Region Midtjylland opgjort i mio. m3. 

 Tabel 3 Fremskrivningen af det beregnede råstofforbrug i 4-årige perioder fra 2016-2040. 
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I tabel 3 ses bl.a., at der samlet set hen over perioden 2016-2040 er et gennemsnitligt årligt rå-
stofforbrug på godt 11 mio. m3 råstoffer. Ses der nærmere på de 4-årige perioder er der en klar 
stigende tendens, idet det årlige råstofforbrug er konstant stigende. Dette kan i praksis ændre 
sig ved ændringer i bygge- og anlægssektorens anvendelse af råstoffer. 

KOMMUNEFREMSKRIVNING AF RÅSTOFFORBRUG
Det samlede råstofforbrug for perioden 2016-2040 er fordelt ud på kommunerne i regionen 
ved at anvende prognosen for den kommunale bygge- og anlægsbeskæftigelse som fordelings-
nøgle. Figuren skal læses som kommunernes andel af det samlede råstofforbrug for perioden 
2016-2040 baseret på prognoserne for beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i kommu-
nerne (arbejdsstedbeskæftigelsen). 

Da der er en vis usikkerhed med fremskrivningen, skal fremskrivningen ses som et udtryk for, 
hvor meget beskæftigelsen i byggeri og anlægsbranchen i den enkelte kommune bidrager med, 
i forhold til det samlede råstofforbrug i regionen. Råstofforbruget for den enkelte kom-mune 
skal derfor i mindre grad forstås direkte som det præcise råstofforbrug. Desuden er ekstraor-
dinære begivenheder, der kan have stor indflydelse på råstofforbruget i den enkelte kommune 
som f.eks. Femern-Bælt forbindelsen ikke inkluderet.

Figur 4 viser det beregnede råstofforbrug for de enkelte kommuner i Region Midtjylland i 
perioden 2016-2040. Aarhus, Viborg og Herning er de tre kommuner med det størst beregnede 
råstofforbrug i perioden, henholdsvis 68,7 mio. m³, 21,2 mio. m³ og 19,9 mio. m³, hvor Samsø, 
Odder og Lemvig ligger i den modsatte ende med henholdsvis 0,9 mio. m³, 4 mio. m³ og 4,8 mio. 
m³.

 Figur 4. Samlet beregnede forbrug af sand, grus og sten i mio. m³ fra 2016 til 2040 på  
 kommuneniveau.
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RÅSTOFFORBRUG VED VEJDIREKTORATET
Hos Vejdirektoratet anvendes der råstoffer til etablering og vedligehold af de statslige veje i 
regionen. 

I tabellen herunder er råstofbehovet til etablering af 1 km motorvej skønnet ud fra de opgjorte 
mængder, som Vejdirektoratet har leveret til regionen. Der er således taget udgangspunkt i 
etableringen af tre nyere motorveje herunder; Frederikssundsmotorvejens 3. etape,  Herning/
Holstebro motorvejen og  Silkeborgmotorvejen (øst). Der er for dem alle tre tale om nye motor-
veje i et nyt tracé.

Ud fra de opgjorte mængder er enhedsmængderne estimeret som et vægtet gennemsnit, base-
ret på længden af de tre opgjorte projekter. De skønnede værdier er angivet i tabellen nedenun-
der. 

Materiale Enhed Mængde Råstofart

Asfaltslidlag og –bindelag m3/km 2.200 Granit/skæver

Asfaltbærelag m3/km 3.800 Grusgravsmaterialer

Stabilt grus m3/km 5.500 Grusgravsmaterialer

Bundsikringsmateriale m3/km 15.700 Grusgravsmaterialer

Friktionsfyld m3/km 4.500 Grusgravsmaterialer

Betontilslag m3/km 2.100 Granit/skæver

Samlet m3/km 33.800

* Kilde: Vejdirektoratet: Råstofbehov til store infrastrukturprojekter. Ref. 24.1501.41. 27. November 2016.

Ud fra de givne mængder bliver det totale råstofforbrug på ca. 33.800 m3 pr. km anlæg af en ny 
firesporet motorvej.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige Vejdirektoratets fremtidige vejprojek-
ter. Regionen er i løbende dialog med Vejdirektoratet, for at tilpasse råstofforsyningen til det 
givne råstofbehov.

 Tabel 4: Skønnede mængder for etablering af 1 km motorvej*. 
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RÅSTOFFORBRUG I BETONBRANCHEN 
Beton, hvis hovedbestanddele er tilslag af sand og sten samt cement, er et af de mest anvendte 
byggematerialer i verden. I Danmark blev der i 2016 produceret ca. 9,6 mio. tons beton, hvilket 
svarer til et betonforbrug pr. dansker på ca. 4,6 kg om dagen.

Sand, grus og sten udgør over 80 % af alle råstoffer, som indvindes i Danmark. 20-25 % heraf 
anvendes til beton.
 
Det er ikke al slags sand, grus, sten, som kan anvendes til beton, og der er blandt andet derfor 
krav om certificering af råstofkvaliteten. Kravene til råstofferne afhænger af kravene til be-
tonens egenskaber, men det meste beton kan produceres med danske råstoffer. De højeste 
kvalitetsklasser af beton, som f.eks. anvendes til broer, kræver dog en stenkvalitet, som kun kan 
imødekommes af importerede skærver. 

Betonproducenter anlægger deres virksomheder på grundlag af efterspørgsel, tilgængelighed 
af råstoffer og infrastruktur. Derfor har råstofplanlægningen i Region Midtjylland stor betyd-
ning for hele bygge- og anlægssektoren. 

Beton inddeles traditionelt i 3 hovedtyper: Fabriksbeton, betonelementer og betonvarer  
(se figur 5). Fabriksbeton er færdigblandet beton, som leveres med en rotérbil (betonkanon). 
Betonelementer omfatter facader, vægge, dæk, tag, søjler og bjælker til komplette løsninger 
inden for både industri-, og boligbyggeri. Betonvarer omfatter rør, afløb, belægningssten, fliser, 
fundamentblokke mv.

Region Midtjyllands betonproducenter leverede mindst 30 % af den samlede betonproduktion 
i Danmark og 31 % af alle ansatte i betonproduktionen var beskæftiget i Region Midtjylland i 
2016, svarende til en omsætning på ca. 4 mia. kr. – se figur 7. Omsætningen er primært baseret 
på antal ansatte og antal virksomheder i regionen. 

Det er naturligvis ikke hele bygge- og anlægssektoren, som arbejder med beton, men beton er 
fundamentet for al byggeri og dominerer alle større byggerier.

En betonfabrik har typisk 2-4 leverandører af råstoffer. Kørslen foregår hovedsagligt indenfor 
Region Midtjylland. Den gennemsnitlige køreafstand for sand er 38 km og 66 km for sten.
Baseret på oplysninger fra Statistikafdelingen i Region Midtjylland, Danmarks Statistik samt 
regionens undersøgelse er de samlede samfundsomkostninger beregnet til at være 63 mio. kr. 
pr. år (2016-tal) ved transport af råstoffer til beton internt i Region Midtjylland – se figur 8. 
Beregningen er foretaget under forudsætning af tom returkørsel fra betonproducent til råstof-
grav, samt eksklusiv omkostninger ved transport udenfor Region Midtjylland.
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*Kilde: »Bedre råstoffer til beton« Region Midtjylland Miljø 2018 – se også regionens hjemmeside under 
publikationer: https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/ 
rastoffer/

 Figur 5. I Region Midtjylland er der 22 væsentlige betonproducenter med 50 afdelinger*. 
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Råstoffer kan synes af underordnet betydning for regionens økonomi, eftersom både beskæf-
tigelse og omsætning i denne sektor er forholdsvis begrænset. Imidlertid er råstofferne væ-
sentlig mere interessante, når man ser på hele værdikæden, hvori de indgår – se figur 6 og 7 for 
henholdsvis Danmark og Region Midtjylland.

*Kilde: »Bedre råstoffer til beton« Region Midtjylland Miljø 2018 – se også regionens hjemmeside 
under publikationer: https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig- 
udvikling/rastoffer/

*Kilde: »Bedre råstoffer til beton« Region Midtjylland Miljø 2018 – se også regionens hjemmeside 
under publikationer: https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-
udvikling/rastoffer/

 Figur 7. Værdikæder fra 2017 – Region Midtjylland*.

 Figur 6. Værdikæder fra 2017 – Danmark*.
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 Betonbyggeri på Aarhus Ø, Aarhus kommune 2018.
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7. AREALUDLÆG OG RESSOURCE  
 VURDERING

Det er regionens opgave er at udlægge råstofgraveområder – ikke bare til i morgen – men også 
til fremtiden. Det er til enhver tid den enkelte lodsejer, der bestemmer om der skal ansøges om 
indvindingstilladelse, så selvom at et område er udlagt som råstofgraveområde er det ikke ens-
betydende med, at der vil blive gravet i området. Med andre ord, skal regionen sørge for, at der 
til enhver tid er et ”overskud” af muligheder til evt. kommende råstofindvinding.

Ressourcerne i graveområderne er betinget af den regionale geologi, som i regionen varierer 
meget. Over 90 % af de råstoffer der indvindes i Region Midtjylland er, som tidligere omtalt, 
sand, grus og sten. Anvendelse af sand-, grus- og sten- forekomster spænder fra fyldsand og 
bundsikring i anlægsarbejder til stabilgrus, vejbygning, betonsand i flere kvaliteter, asfalt-
produktion, sand til mørtel, teglværkssand og de senere år har sand til underlag i sengebåse 
(kosand) vundet indpas.

AREALFORBRUG VED RÅSTOFINDVINDING 
Råstoferhvervet er et arealforbrugende erhverv. I modsætning til andre arealforbrugende in-
teresser, beslaglægger råstofindvinding kun midlertidigt et areal, idet dette efter indvindingen 
kan tilbageføres til det oprindelige eller andre formål .

 Efterbehandlet og aktiv grusgrav i Dalgas Plantage, Viborg Kommune (2018).
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 Areal råstofgravområder 
RP2016 (ha)

Areal råstofgravområder 
Forslag RP2020 (ha)

Arealforskel fra RP2016 til 
RP2020 (ha)

Areal  
råstofinteresserområder 

Forslag RP2020 (ha)

Ringkøbing-Skjern 2.368 2.114 -254 604

Viborg 1.601 1.191 -410 503

Holstebro 1.448 860 -588 89

Ikast-Brande 1.384 1.374 -10 0

Randers 1.228 1.136 -92 9

Silkeborg 1.111 1.027 -84 156

Norddjurs 928 840 -88 0

Syddjurs 764 516 -248 15

Horsens 668 497 -171 33

Herning 548 372 -176 154

Favrskov 464 390 -74 0

Skive 404 332 -72 56

Hedensted 393 345 -48 92

Struer 252 250 -2 0

Lemvig 232 274 42 0

Skanderborg 205 194 -11 16

Aarhus 19 97 78 0

Odder 18 18 0 0

Samsø 17 32 15 0

I alt 14.052 11.859 -2.193 1.491

 Tabel 5. Oversigt over arealer udlagt til råstofgraveområder i råstofplan 2016 og Forslag til råstofplan
 2020, samt forskellen i arealudlæg på kommuneniveau i Region Midtjylland. Arealudlæg til råstof- 
 interesseområder i Forslag til råstofplan 2020 er også vist på kommuneniveau.
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Samlet i Region Midtjylland er der i Forslag til Råstofplan 2020 foreslået udlagt godt 11.859 ha 
til råstofgraveområder og 1.491 ha til råstofinteresseområder.

I tabel 5 fremgår det, at arealmæssigt er der i Forslag til Råstofplan 2020 foreslået udlagt 2.193 
ha mindre end i den gældende Råstofplan 2016. I tabellen fremgår der også, at i de fleste kom-
muner er arealudlægget af råstofgraveområde blevet mindre. Det er kun i kommunerne Lemvig, 
Aarhus og Samsø, at der er sket en mindre stigning i arealudlæg. Arealudlægget af råstof-
interesserområder er også faldet fra 2.588 ha i Råstofplan 2016 til 1.491 i Forslag til Råstof-
plan2020. 

Det store arealudlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune skyldes, at der er udlagt et stort område til 
titaniumsand (ca. 1300 ha). 

For de fleste af graveområderne gælder som tommelfingerregel, at kun ca. 2/3 af de udlagte 
arealer kan udnyttes. Der skal i praksis tages hensyn til infrastruktur (veje, bygninger mv.), over-
holdelse af afstandskrav til fortidsminder og andre beskyttede arealer, samt at den konkrete 
lodsejer ikke ønsker råstofindvinding på sin ejendom. Yderligere kan kvaliteten vedråstofgrave-
område ved gravning vise sig  ikke at have den forventede kvalitet.

RESSOURCEVURDERING FOR DE ENKELTE RÅSTOFFER
Råstofplanlægningen har som mål både at sikre ressourcerne for fremtiden og at skabe sik-
kerhed for, at de råstofforbrugende virksomheder – og dermed også samfundet – kan forsynes 
med egnede råstoffer. En fornuftig forsyningssikkerhed kan kun opnås, hvis der til stadighed er 
egnede arealer til rådighed, der svarer til behovet for at indvinde råstoffer.

I råstoflovens § 5a fremgår det: Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning 
med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en pe-
riode på mindst 12 år.

Med Råstofplan 2020 vurderes der, at være en ressourcemæssig restlevetid på minimum 12 år 
(planperiode). Indvindingen er dog ikke jævnt fordelt i regionen, da der er stor forskel kommu-
nerne imellem, ligesom der er forskel på restlevetid af de forskellige råstoffer. 

Sand/grus/sten: Ressourcemæssigt og kvalitetsmæssigt er der på regionalt niveau nok til 
næste planperiode, men ressourcerne er ikke jævnt fordelt i regionen og flere grusgrave er de 
seneste år blevet tømt pga. større anlægsarbejder i nogle områder. Derfor er der behov for nye 
udlæg, som det er forslået i Råstofplan 2020.

På regionens hjemmeside på www.raastofplan2020.rm.dk kan man se den vurderede ressource 
for det enkelte råstofgraveområde. I tabel 6 er den samlede ressourceopgørelse for sand, grus 
og sten vist for regionen.  
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Vurderet ressource for sand, grus og sten  
i Forslag til RP2020

Forventet råstofindvinding  
i for perioden 2020-2032

Forventet råstofforsyning  
antal år 

250 – 300 mio. m3 140 mio. m3 21 – 26 år

Region Midtjylland har i Forslag til Råstofplan 2020 i de udlagte råstofgraveområder vurderet at 
der er råstofressourcer til at kunne forsyne regionen til ca. 21-26 år for sand, grus og sten – se 
tabel 6. Dette er der en lang række grunde til:

 · Det er vigtigt, at der er mange udlæg af forskellige råstofkvaliteter, fordelt ud over hele  
 regionen for at minimere transporten af råstoffer og derved CO2-udledningen.
 · Opgørelserne over ressourcens størrelse er usikre. Kvaliteten af ressourcen for sand, grus og  

 sten kan variere meget i et råstofgraveområde. 
 · Det er ofte ikke hele ressourcen der indvindes, fordi kvaliteten er ringe og/eller fordi der ikke  

 er afsætningsmuligheder nok i lokalområdet.
 · Det er svært at forudsige større anlægsprojekter langt frem i tiden.
 · Det er lodsejer der afgør, om de vil have en råstofindvinding på deres matrikel og det er ikke  

 altid tilfældet, at de ønsker det. Derfor er der ikke garanti for at et udlagt område anvendes til r 
 råstofgravning.
 · et er ikke hele råstofgraveområdet man kan forvente at grave i, da dele af områderne kræver  

 tilladelse eller dispensation fra anden myndighed.

Kvartssand: De større aktive kvartssandgrave i regionen findes i Horsens Kommune, og der er 
med det nye forslag vurderet at være ressourcer til flere planperioder. 

Kalk: Der er to kalkgrave i regionen – én i Skive og én i Randers Kommune. Derudover indvindes 
en mindre mængde ”løse” kalkknolde i Glatvedområdet i Syddjurs Kommune. Ressourcemæs-
sigt vurderes det at der er kalk nok til minimum en planperiode i kalkgraven ved Batum i Skive 
Kommune. Ressourcerne i kalkgraven ved Dalbyover i Randers Kommune rækker samtidig til  
ca. 1 planperiode.

Ler: Der skelnes mellem gulbrændende og rødbrændende ler. For begge typer vurderes det at 
der ressourcemæssigt  er udlagt tilstrækkeligt i forhold til den årlige indvindingsmængde, der 
efterhånden overstiger mere end 100.000 m³. Langt den største andel af lerindvindingen er 
rødbrændende ler.

Plastisk ler: Den årlige indvindingsmængde er på op mod 1/4 mio. m³, for plastisk ler. Den eksi-
sterende råstofgrav findes på grænsen mellem Favrskov og Randers Kommuner ved Ølst/Hinge. 
Ressourcemæssigt vurderes behovet at være dækket i minimum en planperiode.

 I tabel 6 ses den vurderede og beregnede ressourceopgørelse for sand, grus og sten i  
 Region Midtjylland.
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Bentonit: Der bliver ikke indvundet bentonit i regionen på nuværende tidspunkt. Der er udlagt 
et råstofgraveområde ved Støvring og et råstofinteresseområde ved Dronningborg, begge i 
Randers Kommune. Råstofgraveområdet ved Støvring indeholder en ressource på mere end 1 
mio. m³ bentonit, men der er ikke foretaget indvinding i området endnu.

Moler: Ressourcemæssigt, med de 2 nye forslag, er der nok til minimum 1 planperiode, med den 
årlige indvindingsmængde på små 100.000 m³ årligt. Der findes aktive molergrave på Fur i Skive 
Kommune.

Tørv: Den enste  tørvegrav i regionen findes ved Fuglsø Mose i Norddjurs Kommune.
Ressourcemæssigt vurderes det, at der med den årlige indvindingsmængde på omkring 50.000 
m³, vil være tilstrækkelige ressourcer i planperioden. 

 Tørvegrav ved Fuglsø Mose, Norddjurs Kommune (2018).
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8. KORTLÆGNINGSSTRATEGI OG  
 ANDRE OPGAVER FREM TIL  
 NÆSTE RÅSTOFPLAN
I den kommende periode er der en række opgaver at løse for regionen for at sikre en fremadret-
tet forsyning af råstoffer med udgangspunkt i samfundets behov.

Hovedpunkterne for denne opgave er listet her:

 · Der skal udføres kortlægninger efter råstoffer i den østlige del af regionen, særligt omkring  
 Aarhus.

 · De udpegede råstofinteresseområder skal undersøges/kortlægges. Eksisterende råstof- 
 interesseområder fremgår af hjemmesiden www.raastofplan2020.rm.dk. Prioriteringen af  
 rækkefølgen af undersøgelserne vil dels afhænge af behovet for råstoffer i det pågældende  
 område, dels om andre interesser (f.eks. byudviklingsplaner) fordrer at et areal bliver under 
 søgt for råstoffer. Regionen er i løbende dialog med med kommuner og erhvervet i  
 forbindelse med dette arbejde.

 · Regionen vil søge at kortlægge, hvor der er mangel på særlige kvaliteter, så forsyningen, også  
 på kvalitetsniveau, kan holdes så lokalt som muligt.

 · Regionen vil, bl.a. i samarbejde med Vejdirektoratet, drøfte om der er nok lokale ressourcer  
 til de statsvejprojekter, der allerede er projekteret eller under planlægning.

 · Regionen vil forsætte den allerede igangværende opgave i at indsamle råstofdata og  
 udbygge regionens database, således at der skabes et styringsværktøj med henblik på løbende  
 vurdering af både restressourcen indenfor de arealer, hvor der er givet indvindingstilladelse,  
 samt restressourcerne indenfor de udlagte graveområder. Herved sikres en bæredygtig  
 forvaltning.

 · I partnerskaber vil vi i det fremtidige arbejde analysere på, hvor der er forbedringsmuligheder  
 indenfor råstofområdet. Herunder hvordan man kan passe på den knappe råstofressource ved  
 at implementere en bæredygtig omstilling. Vi vil således sigte mod, at den økonomiske vækst  
 afkobles fra anvendelsen af primære råstoffer og, i det omfang det er muligt, substituere med  
 genbrugsmaterialer.

 · Vi vil afsøge, hvorledes vi i højere grad kan blive i stand til, at bidrage til en øget biodiversitet  
 i regionens færdiggravede råstofgrave, blandt andet gennem en tidlig dialog med regionens  
 kommuner omkring potentialerne ved nye udlæg af råstofgraveområder, samt via frivillige  
 lodsejeraftaler.
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Der ses allerede nu en begyndende mangel på visse råstoffer. Fx er der udsigt til, at den gode 
kvalitet af sten til betonindustrien i regionen snart slipper op. Såfremt der ikke findes nye områ-
der med gode stenressourcer, og forbruget fortsætter som i dag, bliver man nødt til at impor-
tere en større mængde sten fra andre steder.  

Som region kan og vil vi gerne gå forrest og samle alle relevante interessenter for at finde nye, 
holdbare løsninger, som kan mindske presset på de begrænsede og tilgængelige råstoffer.

Region Midtjylland er en del af en større helhed – og det ansvar tager vi på os. Derfor er FN’s 
17 verdensmål den naturlige ramme for den kommende råstofplanlægning for en bæredygtig 
udvikling.

 Råstofgrav ved Rom i Syddjurs Kommune (2018)
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9. ANMELDTE RETTIGHEDER

 
FORHISTORIE
Med Danmarks medlemskab af EF pr. 1. oktober 1972 trådte loven om ”udnyttelse af sten, grus 
og andre naturforekomster” samtidig i kraft. Det var ingen tilfældighed, og loven var således 
en følge af medlemskabet. Fra Folketingets side ville man sikre sig, at råstofindvinding blev et 
anliggende for de offentlige myndigheder. Disse skulle give tilladelse på nærmere vilkår eller 
beskytte de dele af landskabet, hvor man ikke ønskede råstofindvinding. Råstofindustriens 
interesser og investeringer blev sikret ved, at man kunne fortsætte, hvor man lovligt var i gang. 
Derudover kunne man anmelde sine rettigheder, dvs. arealer som var købt eller tinglyst med  
henblik på en senere indvinding, til amtsrådet som råstofmyndighed.

Den første egentlige råstoflov blev vedtaget i 1977 med ikrafttræden pr. 1. juli 1978. I denne lov 
beskrives for første gang råstofkortlægning og planlægning. Amtsrådene skulle altså nu ikke 
blot være modtagere af ansøgninger om råstofindvinding, men skabe en aktiv kortlægning og 
planlægning, således at udnyttelsen af råstoffer skulle ske ud fra en samfundsmæssig helheds-
vurdering. Endvidere gjorde denne lov op med 1972-loven om de anmeldte rettigheder. De ret-
tigheder råstofindustrien havde anmeldt efter 1972-loven udløb efter en 10-årig periode – dvs. i 
1988 – for sand, grus og sten. For andre råstoffer, f.eks. kalk, ler og moler efter 25 år – dvs. 2003. 
Eventuelle erstatningskrav, hvis myndighederne efter periodens udløb nægtede en fortsæt-
telse, blev henvist til grundlovens § 73 (om ejendomsrettens ukrænkelighed).

Ved en lovændring i 2002 blev det dog vedtaget, at en indehaver af en ikke-udnyttet ret til ind-
vinding af andre råstoffer end sand, grus og sten inden den 1. juli 2003 kunne meddele amtsrå-
det, at retten til indvinding ønskedes bevaret. Herved forlængedes retten til indvinding i yderli-
gere 25 år, dvs. indtil den 1. juli 2028. Dette gælder således for ler, moler, kalk og flint samt tørv/
spagnum.
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FAKTABOKS 4
Anmeldte rettigheder
Begrebet ”en anmeldt rettighed” stammer fra den første råstoflov fra 1972. 
Igennem lovgivning sidst i 60`erne og i 70`erne begrænsedes grundejernes 
frie ret til at grave råstoffer på deres ejendom. Det blev dog i 1972 fastlagt, 
at eksisterende indvinding ikke skulle have en særlig tilladelse, hvis der skete 
en anmeldelse til amtsrådet om igangværende eller påtænkt indvinding.

Det blev bestemt i 1977, at disse anmeldte rettigheder for bl.a. moler, kalk/
kridt og tørv ville udløbe efter 25 år, den 30. juni 2003. Indehaveren af den 
anmeldte ret kunne dog forinden søge om fortsat indvindingstilladelse hos 
amtsrådet, eller meddele amtsrådet, at retten til indvinding ønskedes beva-
ret indtil 2028. Det sidste i henhold til en lovændring i 2002. 

Hvis en tilladelse nægtes (både af regionsrådet og Miljø- og Fødevareklage-
nævnet), kan ejeren via en domstolsafgørelse kræve erstatning, som i givet 
fald skal udredes af Miljøministeriet. 

 Molergrav på Fur i Skive Kommune.
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I tabel 7 fremgår det for hvilke matrikler der er meddelt en forlængelse af den anmeldte rettig-
hed.

Kommune Matrikel og ejerlav Råstof (Amts) jour. nr.

Norddjurs 5c, 14a,28a og 28b, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-1-03   ***

Norddjurs 8g, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-2-03      *

Norddjurs 2a og 5a, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-3-03   ***

Norddjurs 3g, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-4-03  ***

Norddjurs 8d, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-5-03   *

Norddjurs 11b,12a,16b,24b,25a og 26a, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-6-03   *

Norddjurs 11a, 11c og 24c, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-7-03   *

Norddjurs 2b, 2c,2d og 10d, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-8-03  ***

Norddjurs 7b, 10b og 27a, Glatved by, Hoed Kalk og flint 8-70-32-707-9-03   *

Norddjurs
1ah, Ramten Hede, Ørum m.fl., 

13a, Løvenholm Hgd., Gjesing m.fl.
18b m.fl. Tustrup by, Nørager

Spagnum 8-70-32-735-1-03  ***

Skive 24b, 41b, 42o, 155 og 156, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-3-03   **

Skive 30ø, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-4-03   **

Skive 178a, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-5-03  **

Skive 177a, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-6-03   **

Skive 38e og 38f, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-7-03  **

Skive 38g, 39d, 170a og 171d, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-8-03   **

Skive 1ao og 1ax, Junget Hovedgård, Junget  
og 9b, 9p og 9r, Junget By, Junget Moler 8-70-3-783-9-03    **

Skive 33o, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-10-03   **

Skive 150b og 151a, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-11-03  **
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* Sag hvor matrikler og/eller selve råstofforekomsten ligger inden for et råstofgraveområde eller er  
 afgravet. 
** For molersager i Skive Kommune henvises til kort 19B i ”Regionplan 2005 for  
 Viborg Amt”/ Naturstyrelsen, Landsplandirektiv, Regionplan 2005, Viborg Amt. 
*** Udenfor/delvis udenfor udlagt råstofgraveområde.

Kommune Matrikel og ejerlav Råstof (Amts) jour. nr.

Skive 6p og 17r, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-12-03  **

Skive 35d, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-13-03   **

Skive 27r, 28m, 144a, 147a, 148a, 149 og 150a, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-14-03   **

Skive 5aa, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-15-03   **

Skive 4ai, 5d og 5f, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-16-03   **

Skive 104f, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-17-03  **

Skive 9g og 12l, Flovtrup By, Selde og 9q, Junget By, Junget Moler 8-70-3-783-18-03  **

Skive 30u, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-19-03  **

Skive 29o, Fur Præstegård, Fur Moler 8-70-3-783-501-02  **

Syddjurs 2c, 6a, 6c og 5g Balle by, Rosmus Kalk og flint 8-70-32-701-1-03  ***

Syddjurs 16a, 16d og 17c Balle by, Rosmus Kalk og flint 8-70-32-701-2-03     *

Syddjurs 2a,2d,2e,3a,4e,4f,7d,8a,15a,15b og 17 Balle by, Rosmus Kalk og flint 8-70-32-701-3-03  ***

Viborg 1a, Lundgård Hovedgård, Gammelstrup Ler 8-70-3-763-501-02   *

Viborg 1ap, Lundgård Hovedgård, Gammelstrup Ler 8-70-3-763-502-02    *

Viborg 2k og 5n, Årup By, Kvorning Ler 8-70-3-789-506-02 ***

Viborg 6k, Årup By, Kvorning Ler 8-70-3-789-508-02    *

Viborg 4fu, Lille Asmild By, Asmild Ler 8-70-3-791-500-02 ***

 Tabel 7. Oversigt over anmeldte rettigheder, der er forlænget til den 1. juli 2028
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10. MILJØVURDERING

FORMÅL
Miljøvurderingslovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til in-
tegration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med 
henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. 

Miljøvurderingsloven sikrer desuden, at offentligheden og relevante myndigheder høres, og 
at det dokumenteres, at de synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringerne, er 
indgået i beslutningsprocessen.

Formålet med miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 er således at identificere de miljø-
parametre, hvor der kan være risiko for en væsentlig miljøpåvirkning. I miljøvurderingen  under-
søges miljøpåvirkningens omfang, samt hvordan påvirkningen kan undgås eller mindskes. 

MILJØRAPPORT
Miljøvurderingen afrapporteres i en miljørapport, som ledsager Forslag til Råstofplan 2020 i den 
politiske behandling. Miljørapporten består af en overordnet miljørapport samt miljørapporter 
for hvert af de enkelte råstofgrave- og råstofinteresseområder.

Miljørapporterne kan ses på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk under fanebla-
det Miljøvurdering. Her offentliggøres også den sammenfattende redegørelse, der udarbejdes 
efter Forslag til Råstofplan 2020 har været i offentlig høring. I den sammenfattende redegø-
relse beskrives, hvordan miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket 
planen og beslutningen om at vedtage planen.

Miljørapporternes indhold er fastlagt gennem en screenings- og afgrænsningsproces. I af-
grænsningsfasen er berørte myndigheder hørt med hensyn til, om der er særlige forhold, der 
bør inddrages i miljøvurderingen. 
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Figur 9 illustrer § 3 i råstofloven, og den interesseafvejning af de samfundsmæssige hensyn, 
som regionen skal afveje op imod udnyttelsen af råstofforekomsterne.

Med baggrund i høringerne, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse har regionen 
foretaget denne afvejning.

For yderligere oplysninger om miljøvurderingsprocessen henvises til den overordnede miljørap-
port, der kan ses på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk.

 Illustration af afvejningen i Råstoflovens § 3.
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1. IKKE TEKNISK RESUMÉ

Region Midtjylland skal i forbindelse med revision af Råstofplan 2016 miljøvurdere Råstofplan 
2020’s indvirkning på miljøet. Dette er en lovpligtig opgave ifølge miljøvurderingsloven. Miljø-
vurderingsloven sikrer, at der udarbejdes en miljøvurdering til planforslaget, at offentligheden 
og relevante myndigheder høres, og at de synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med de 
forudgående høringer, er indgået i beslutningsprocessen.

Der er forslag om at udlægge 37 nye råstofgraveområder eller udvidelser af eksisterende rå-
stofgraveområder i Region Midtjylland. For hvert af disse områder er der udarbejdet en miljør-
apport, hvor de foreliggende natur-, miljø- og planmæssige forhold i områderne er beskrevet og 
vurderet. Miljørapporterne for de enkelte nye fremtidige råstofgraveområder kan ses på Region 
Midtjyllands hjemmeside: www.raastofplan2020.rm.dk. Der er udarbejdet i alt 25 miljørapporter, 
idet nogle af miljørapporterne dækker flere råstofgraveområder.

Der er endvidere udarbejdet en hvidbog, hvor høringssvar fra idé- og debatfasen er samlet og 
regionens bemærkninger til høringssvarene er indarbejdet. Det fremgår af hvidbogen hvilke 
foreslåede råstofgraveområder, der ikke er medtaget i råstofplanen samt begrundelserne her-
for. Hvidbogen ses på regionens hjemmeside: www.raastofplan2020.rm.dk

Efter idé- og debatfasen har Region Midtjylland afholdt møder med regionens kommuner og 
har foretaget en afvejning efter råstoflovens § 3 for de enkelte råstofgrave- og råstofinteresse-
områder. På den baggrund har regionen gennemgået alle forslag til nye råstofgrave- og råstof-
interesseområder og har udvalgt og afgrænset de områder, der foreslås medtaget i Forslag til 
Råstofplan 2020.  

Begrundelsen for, at et foreslået råstofgraveområde ikke er medtaget i Forslag til Råstofplan 
2020 kan f.eks. være væsentlige miljøkonflikter, at der vurderes at være ressourcer nok i områ-
det, eller på grund af manglende eller udokumenteret råstofkvalitet. 

Begrundelsen fremgår af skemaerne med oversigt over valgte og fravalgte råstofgraveområder, 
som kan ses i bilag 1 og 2 samt på regionens hjemmeside: www.raastofplan2020.rm.dk.

For alle råstofgraveområder, der er medtaget i Forslag til Råstofplan 2020, er det i miljørap-
porterne for de konkrete områder vurderet, at der ikke er væsentlige miljøkonflikter inden for 
områderne, der ikke kan forebygges eller afbødes ved regionens sagsbehandling og vilkårsstil-
lelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning. 

Råstofplanen omfatter for visse råstofgraveområder forudsætninger, der skal indgå i en fremti-
dig råstofgravetilladelse. Forudsætningerne er bl.a. en udmøntning af miljørapporterne og kan 
f.eks. have til formål at afbøde miljøkonflikter.
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2. INDLEDNING

Denne miljøvurdering er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven) og 
i overensstemmelse med § 3 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer (råstof-
loven) med senere ændringer.

Miljøvurderingslovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til inte-
gration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved 
tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Loven sikrer, at der 
gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer samt projekter, som kan få væsent-
lig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingsloven sikrer desuden, at offentligheden og relevante 
myndigheder høres, og at det dokumenteres, at de synspunkter, der er fremkommet i forbin-
delse med høringerne, er indgået i beslutningsprocessen.

Råstoflovens formål er bl.a. at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker 
som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurde-
ring af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

Miljøvurderingen af Råstofplan 2020 er afgrænset til de ændringer, der er i forhold til Råstof-
plan 2016, og som er vurderet væsentligt miljømæssigt. Afgrænsningen af planændringer og 
miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern proces i regionen og dels gennem 
høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, pkt. 2.

 Vestbirk Grusgrav i Horsens Kommune. Foto ©Nicholas Bell
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3. LOVGRUNDLAG

Miljøvurderingslovens § 8 indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurde-
ring af planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er 
omfattet af lovens bilag 1 eller 2. 

Råstofplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for følgende projekter på 
lovens bilag 1 og 2:

Bilag 1, pkt. 19 og 20:
 · Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning  

 på et areal over 150 hektar.
 · Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med und 

 tagelse af indvinding indenfor de i en endeligt vedtaget råstofplan udpegede graveområder.

Bilag 2, pkt. 2 a):
 · Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Råstoflovens § 3 indebærer, at der ved udlægning af råstofgraveområder, råstofgravetilladel-
ser mm. ikke alene skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, men at der 
også skal lægges vægt på hhv. erhvervsmæssige hensyn og planmæssige interesser, herunder 
miljø- og naturbeskyttelse – se figur nedenfor.

 Figur 9. Illustration af Råstoflovens § 3.
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Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde natur-
givne råstoffer – dvs. sand, grus, sten, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Det er Regionsrådet, 
der i henhold til § 5a i lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer (råstofloven) 
udarbejder råstofplanen og dermed fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvin-
dingen, herunder udlæg af råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommunalbestyrel-
serne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration.

Råstofplaner er som udgangspunkt omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering, 
medmindre der er tale om ubetydelige ændringer af den eksisterende plan. Ved mindre æn-
dringer skal der dog foretages en screening med henblik på at undersøge, om ændringen må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet – og om ændringen dermed skal miljø-
vurderes.

Da det er vurderet, at råstofplanen er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, er det nær-
mere indhold af miljørapporterne for de foreslåede råstofgraveområder fastlagt – denne fase 
kaldes for afgrænsning. I afgrænsningsfasen er berørte myndigheder hørt med hensyn til sær-
lige forhold, der bør inddrages i miljøvurderingen. Ligeledes er berørte myndigheder hørt om 
afgrænsning af nærværende overordnede miljørapport.

Se afgrænsningsudtalelsen for den overordnede miljørapport samt screenings- og afgræns-
ningsnotatet bagerst i miljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder på regionens hjem-
meside www.raastofplan2020.rm.dk 

Efter afgrænsningsfasen er der udarbejdet miljørapporter for alle de foreslåede råstofgrave-
områder, og der er foretaget en egentlig miljøvurdering af planens indvirkning på omgivelserne i 
de foreslåede råstofgraveområder og miljøet i øvrigt. Grundlaget for miljøvurderingen af råstof-
plan 2020 er således 25 miljørapporter, der dækker miljøvurderingen af de 37 nye eller udvidede 
råstofgraveområder eller råstofinteresseområder. Enkelte områder, der i Råstofplan 2016 var 
udlagt som råstofgraveområder, foreslås ændret til råstofinteresseområder. Det drejer sig om 
områder på Fur i Skive Kommune.

De eksisterende råstofgraveområder og råstofinteresseområder, der indgik i Råstofplan 2016, 
og som videreføres i Råstofplan 2020, er tidligere miljøvurderet som del af miljøvurderingen af 
de tidligere råstofplaner. 

Region Midtjylland har som led i miljøvurderingen foretaget en opdatering af Natura 2000-vur-
deringen for de eksisterende råstofgrave- og interesseområder, idet Miljøstyrelsen har fore-
taget ændringer i afgrænsning og udpegningsgrundlag for flere Natura 2000-områder i 2018. 
Derudover vurderes de tidligere miljøvurderinger fortsat at være dækkende.
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3.1 HVORDAN MILJØVURDERINGEN ER FORETAGET

På et overordnet niveau er der foretaget en miljøvurdering af Råstofplan 2020, hvor råstofpla-
nens konsekvenser for miljøet i Region Midtjylland er belyst og vurderet. 

Der er i Råstofplan 2020 forslag om at udlægge 37 nye råstofgraveområder eller udvidelser af 
eksisterende råstofgraveområder i Region Midtjylland. For hvert af disse områder er der udar-
bejdet en detaljeret miljørapport, hvor de foreliggende natur-, miljø- og planmæssige forhold i 
områderne er beskrevet og vurderet. For råstofgraveområder, der ligger tæt ved hinanden, er 
miljøvurderingen samlet i én miljørapport, således at der i alt foreligger 25 miljørapporter. Disse 
miljørapporter er vedlagt som bilag til den overordnede miljøvurdering af Råstofplan 2020.

Grundlaget for vurderingen af de nye råstofgraveområder har været et screenings- og afgræns-
ningsnotat, der indeholder alle miljøvurderingslovens miljøparametre (i henhold til lovens bilag 
4). Screenings- og afgrænsningsnotatet er anvendt til at foretage selve afgrænsningen af de 
planændringer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og de miljøparametre, der poten-
tielt kan blive påvirket.

For hvert enkelt råstofgraveområde og interesseområde er det således vurderet, om areal-
udlægget kan medføre påvirkning af de enkelte miljøparametre. For de miljøparametre, hvor 
screeningen tyder på en mulig væsentlig påvirkning, indgår den aktuelle miljøparamenter i 
afgræsningen af miljørapportens indhold. Selve miljøpåvirkningen er derefter undersøgt og 
vurderet nærmere i miljøvurderingen af det pågældende råstofgrave- eller råstofinteresseom-
råde. Resultatet fremgår af råstofgrave- eller råstofinteresseområdets miljørapport.

Hvis en påvirkning er vurderet som værende væsentlig og negativ for et givent miljøtema er det 
vurderet, om de negative konsekvenser kan afbødes eller kompenseres. Afbødende foranstalt-
ninger kan være meget forskellige og omfatte alt fra ændring af planen til tekniske foranstalt-
ninger, informationskampagner, vilkår i råstofgravetilladelsen m.v. For de væsentlige negative 
konsekvenser er der givet forslag til afbødende foranstaltninger i miljørapporterne. 

Påvirkningen i visse områder har dog vist sig at være så væsentlig negative, at disse områder 
er taget ud af planforslaget. Mulige råstofgraveområder kan desuden være udtaget som følge 
af afvejningen efter råstoflovens § 3. Disse områder er beskrevet i skemaet, der er vedlagt som 
bilag 2, herunder begrundelsen for, at de er taget ud af råstofplanen.

For de væsentlige negative påvirkninger skal der foretages en overvågning af miljøpåvirknin-
gen. Overvågningen bygger i vidt omfang på eksisterende overvågningsprogrammer og meto-
der – se kapitel 10 ”Overvågning”.

For enkelte råstofgraveområder er der opstillet forudsætninger for, at et område er blevet ud-
lagt. Forudsætningerne fremgår af råstofplanen. Disse forudsætninger er bindende og er en del 
af udpegningsgrundlaget for det pågældende areal. Forudsætningerne kan derfor ikke fraviges 
medmindre det godtgøres, at den eller de interessehensyn de skal tilgodese, ikke tilsidesættes.
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3.2 HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER OG  
 OFFENTLIGHEDEN

I forbindelse med idé- og debatfasen og den indledende høring af berørte myndigheder samt 
høring om omfanget og detaljeringsgraden (afgrænsningen) af miljøvurderingen i medfør af 
miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, pkt. 2, har Region Midtjylland hørt kommunerne inden for 
regionen, statslige myndigheder samt lodsejere i nærområdet. 

Idé- og debatfasen med indkaldelse af ideer og forslag er forløbet i perioden fra 4. februar 2019 
til 3. april 2019. Høring af berørte myndigheder over afgrænsningen af den overordnede miljø-
rapport er sket i perioden 23. januar 2020 til 6. februar 2020. Høringen af berørte myndigheder 
for afgrænsningen af miljørapporten for de enkelte råstofgraveområder, der inddrages eller 
ændres i forbindelse med revision af råstofplanen, er ligeledes foretaget i januar-februar 2020. 

Bemærkninger og kommentarer i forbindelse med høringen i idé- og debatfasen fremgår af 
Hvidbogen, der ligger på regionens hjemmeside: www.raastofplan2020.rm.dk – under ”Hørings-
svar”.
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4. FORHOLD TIL ANDEN  
 PLANLÆGNING

Råstofplanen må i henhold til råstoflovens § 5a stk. 3 ikke stride mod regler eller beslutninger 
efter § 3 i lov om planlægning, Natura 2000-planer efter miljømålsloven, eller mod regler om 
indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.

KOMMUNEPLANERNE I REGION MIDTJYLLAND 
De relevante kommuneplanretningslinjer er inddraget i miljørapporterne for de råstofgrave-
områder og råstofinteresseområder, der indgår i Forslag til Råstofplan 2020. Områderne er 
f.eks. vurderet i forhold til de relevante retningslinjer om natur- og miljømæssige forhold samt 
landskabelige og kulturhistoriske forhold i det åbne land, samt kommuneplanernes arealudlæg 
til andre formål såsom tekniske anlæg, vindmøller mv. 

Kommunerne har modtaget den indledende screening- og afgrænsningsrapport i forbindelse 
med høringen af berørte myndigheder. Der har endvidere været holdt teknikermøder samt en 
løbende dialog med alle kommunerne. Kommunernes bemærkninger til de foreslåede råstofgra-
veområder og til Region Midtjyllands vurderinger af miljøpåvirkningernes væsentlighed fremgår 
bl.a. af hvidbogen.

VANDOMRÅDEPLANER
Statens vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, idet de skal 
sikre renere vand i kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vand-
rammedirektiv. Vandområdeplanerne er et informationsredskab, der ikke i sig selv er bindende, 
idet bindingerne er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer mv., herun-
der bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
Vandområdeplanernes tilstandsvurderinger og målsætninger for vandområderne fremgår af 
Miljøstyrelsens MiljøGIS.

De gældende vandområdeplaner er for planperioden 2015-2021. Næste planperiode bliver 
2021-2027. Der foreligger på nuværende tidspunkt en basisanalyse for næste planperiode, men 
udkast til de kommende vandområdeplaner er endnu ikke offentliggjort. Basisanalysen beskri-
ver vandområdernes tilstand i dag og estimerer den forventede tilstand i 2027.

Tilstanden af de heri udpegede drikkevands- og grundvandsforekomster må ikke forringes, 
således heller ikke som følge af råstofindvinding. Indvinding af råstoffer må ligeledes ikke være 
til hinder for opfyldelse af vandområdeplanens målsætninger i tilknyttede vandløb, søer, kyst-
vande og terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af en grundvandsforekomst. 

Staten og kommunerne skal inden for deres respektive ressortområder gennemføre de i medfør 
af vandområdeplanerne vedtagne indsatsprogrammer, og foranstaltningerne skal være operati-
onelle efter tre år. Afhængig af hvordan indsatsprogrammerne i praksis udmøntes, vil regionen 
eventuelt stille særlige vilkår i forbindelse med udstedelse af tilladelse til indvinding af råstoffer. 
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Som en central del af den danske drikkevandsbeskyttelse foretager staten kortlægning af 
grundvandet i medfør af vandforsyningsloven. Opgaven varetages af Miljøministeriet, som 
typisk en gang årligt fastlægger forskellige områdeudpegninger i en bekendtgørelse om udpeg-
ning af drikkevandsressourcer, senest nr. 1153 af 18. november 2019. 

Bekendtgørelsen fastlægger områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD); indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser; følsomme indvindingsområder i forhold til henholdsvis 
nitrat og sprøjtemidler; indsatsområder inden for følsomme indvindingsområder samt borings-
nære beskyttelsesområder (BNBO). De til enhver tid gældende områdeudpegninger fremgår af 
Danmarks Miljøportal.

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse har højeste prioritet for sikring af tilstrækkeligt drikkevand og for grundvands-
beskyttelse. Følsomme indvindingsområder er udpeget inden for områder med særlige drikke-
vandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, hvor grund-
vandet er særligt følsomt over for forurening med nitrat og/eller sprøjtemidler. 

Inden for de følsomme indvindingsområder er der udpeget indsatsområder, hvor der er vurderet 
at være behov for en særlig grundvandsbeskyttelse. Nogle kommuner definerer retningslinjer 
for kommunens udtalelse til regionen i forbindelse med regionens udarbejdelse af råstofgrave-
tilladelser, og der vil derfor kunne blive stillet vilkår i tilladelsen som følge heraf.

 Sorteringsanlæg i Vestbirk Grusgav, Horsens Kommune. Foto: Nicholas Bell
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5. OVERORDNEDE MILJØHENSYN

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljøvurderingen omfatte vurderingen af planers og program-
mers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og 
arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Miljøvurderingsloven opererer således med en meget bred definition af miljøbegrebet. Af selve 
miljørapporten fremgår, hvordan miljøhensynene har haft indflydelse på udformningen af For-
slag til Råstofplan 2020. Forud for udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2016 er råstofgrave-
områdernes arealmæssige udbredelse revideret. Dette er sket på baggrund af den indledende 
miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold, på baggrund af drøftelser på møder 
med kommunerne, samt på baggrund af de høringsbidrag, der indgik i den indledende idé- og 
debatfase, der forløb i perioden 4. februar 2019 til 3. april 2019.

Hele processen er beskrevet på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk, hvor regi-
onsrådets redegørelse for revisionen af Råstofplan 2016 og idé- og debatoplægget også kan 
ses. 

Der er således i flere trin i processen foretaget en revision og tilpasning af de udlagte råstof-
graveområder under hensyntagen til bl.a. miljøet, jf. miljøvurderingslovens brede miljøbegreb.

Region Midtjylland har i udarbejdelsen af Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af de identifi-
cerede miljøpåvirkninger, som råstofplanen vurderes at kunne medføre, i forhold til de sam-
fundsmæssige forsyningshensyn, som råstofplanen samtidig skal sikre. Det er regionens over-
ordnede vurdering, at de miljømæssige påvirkninger, som er behandlet i miljørapporten, står 
i rimeligt forhold til den sikring af forsyningen med råstoffer, der er tilstræbt med Råstofplan 
2020.
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6. MILJØVURDERING, HERUNDER  
 MILJØSTATUS OG EKSISTERENDE  
 MILJØPROBLEMER 
I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøvurderingslovens bilag 4 skal der, inden råstof-
planen gennemføres, foretages en beskrivelse af den nuværende miljøstatus, og dermed status 
inden de planlagte ændringer i råstofplanen implementeres. Statusbeskrivelsen omfatter en 
beskrivelse af såvel eksisterende miljøproblemer som eksisterende kvaliteter. Statusbeskrivel-
sen er referencerammen, som råstofplanen vurderes i forhold til, og er baggrund for beskrivel-
sen af referencescenariet (tidligere kaldet 0-alternativet). Referencescenariet beskriver miljø-
status og den sandsynlige udvikling, hvis Råstofplan 2016 videreføres uændret, og Råstofplan 
2020 ikke gennemføres.

Miljøstatus og eksisterende forhold for de enkelte råstofgraveområder er beskrevet i miljørap-
porterne for disse. I disse er råstofgraveområdet beskrevet, herunder relevante lov- og plan-
mæssige restriktioner og bindinger.

I miljøvurderingen af et nyt eller udvidet råstofgraveområde er der for hvert enkelt miljøtema 
konkrete kriterier, som påvirkningens væsentlighed er vurderet i forhold til. Kriterierne varierer 
alt efter miljøtemaets karakter. F.eks. er der for støjpåvirkning faste kriterier for, hvornår en 
påvirkning er væsentlig, i form af støjgrænseværdier. Overskridelse af støjgrænseværdier vil 
normalt blive vurderet som en væsentlig påvirkning, mens overholdelse af disse vurderes som 
mindre eller ikke-væsentlige. 

For andre miljøtemaer foreligger der lovmæssige bindinger, f.eks. for beskyttet natur, sø- og 
åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje. Hvis et råstofgraveområde er omfattet af 
sådanne restriktioner, kan der forekomme en væsentlig påvirkning, og miljøtemaet er derfor 
vurderet nærmere i miljørapporten for det pågældende område.  

Derudover er der miljøtemaer, som udspringer af kommuneplanens retningslinjer, som f.eks. be-
varingsværdige landskaber, kulturmiljøer og økologiske forbindelser. Disse udpegninger er ikke 
bindende, men udgør et administrationsgrundlag, som skal anvendes i den videre planlægning 
og ved konkrete afgørelser.  

Der foretages altid en konkret vurdering, hvor graveområdets størrelse, beliggenhed og karak-
ter vurderes i forhold til det relevante miljøtema og de lovmæssige bindinger, målsætninger og 
retningslinjer, der måtte gælde for dette.

Råstofplanens retningslinjer fastlægger de overordnede rammer for råstofindvindingen i regio-
nen. Det fremgår af retningslinjerne, hvilke forhold regionsrådet vil lægge til grund for afgørel-
serne om tilladelse til råstofindvinding. 

Det fremgår bl.a. af retningslinjerne, at der for enkelte af råstofgraveområderne er opstillet 
forudsætninger i råstofplanen. Råstofgravning kan i disse områder ikke iværksættes uden at 
de særlige hensyn, der er beskrevet i forudsætningerne, tilgodeses. F.eks. kan råstofgravning 
i et område kræve tilladelse fra andre myndigheder, eller der kan være forudsætninger om, at 
området efter endt råstofgravning ikke må bruges pesticider eller gødskes. Forudsætningerne 
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er bl.a. en udmøntning af miljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder og råstofinteres-
seområder. Forudsætningerne kan også være forårsaget af ønsker fra kommunen som f.eks. 
grundvandsmyndighed.

Færdiggravede og efterbehandlede arealer er som udgangspunkt taget ud af planen i forbin-
delse med revisionen. Desuden er råstofgraveområder og råstofinteresseområder, eller dele af 
disse taget ud af planen, hvis de ikke længere er aktuelle. Dette kan f.eks. ske på grund af ringe 
råstofkvalitet og –mængde, beliggenhed, eller hvis der ikke er interesse for indvinding i områ-
det. Udtagning af arealer er som udgangspunkt sket i enighed med kommunerne og lodsejer/
indvinder.

I forhold til Råstofplan 2016 er der således i alt taget 2.812 ha råstofgraveområder og 1.128 ha 
råstofinteresseområder ud af Forslag til Råstofplan 2020. Der er udlagt 619 ha nye råstofgra-
veområder og 31 ha nye interesseområder i Forslag til Råstofplan 2020. De samlede udlagte 
arealer med råstofgraveområder og råstofinteresseområder er derfor reduceret med i alt 3.290 
ha i forhold til Råstofplan 2016, fordelt på 2.193 ha råstofgraveområder og 1.097 ha råstofinte-
resseområder.

Hele Region Midtjylland udgør 13.124 km2, dvs. 1.312.400 ha, og heraf er der i Råstofplan 2020 
udlagt i alt 11.859 ha råstofgraveområder. Dette svarer til, at ca. 0,9 % af Region Midtjyllands 
samlede areal er udlagt til råstofgraveområder.

6.1 INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE – NATURA 2000

NATURA 2000
Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Natura 2000 er en sam-
lebetegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder; habitatområder, fuglebeskyttel-
sesområder og Ramsarområder.

 · Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og  
 planter, som er af betydning i EU. 

 · Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre levevilkårene for vilde  
 fuglearter i EU.

 · Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområderne  
 ligger alle inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.

I henhold til § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbe-
kendtgørelsen), må der ikke udlægges råstofområder i de internationale naturbeskyttelsesom-
råder. 

Nye og udvidede råstofgraveområder har derfor ikke overlap med Natura 2000-områder. For 
enkelte af de eksisterende råstofgraveområder, der føres videre fra Råstofplan 2016, er der 
overlap med Natura 2000-områder. Dette skyldes, at råstofgraveområdet var udpeget før Na-
tura 2000-området blev udlagt, f.eks. som en anmeldt rettighed.
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Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder, og 
der vurderes at være risiko for påvirkning ind i Natura 2000-området, skal regionen i en såkaldt 
væsentlighedsvurdering undersøge, om planudlægget vil påvirke Natura 2000-området væsent-
ligt. 

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal 
der foretages en habitatkonsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området 
under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at 
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke medde-
les tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Der er mulighed for at fravige forbuddet i helt særlige tilfælde, hvilket kræver tilladelse fra 
Miljøstyrelsen med redegørelse for nødvendigheden af indvindingen og påvirkningens karak-
ter. Såfremt særligt sensitive (såkaldt prioriterede) arter eller naturtyper berøres, kræves der 
tilladelse fra EU. Dette vil, sammen med en række andre kriterier, ligeledes forudsætte, at der 
udarbejdes en konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 6.

Ligeledes kan der ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3, pkt. 1 ikke meddeles tilladelse til rå-
stofindvinding efter råstoflovens § 7, stk. 1 og 2, hvis projektet kan medføre skade på et Natura 
2000-område. 

Udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område udgøres af de arter og naturtyper, som Na-
tura 2000-området er udpeget for at beskytte. Udpegningsgrundlaget for hvert enkelt Natura 
2000-område fremgår af Miljøstyrelsens Natura 2000-plan for det pågældende område, og kan 
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

For de råstofgraveområder, hvor Forslag til Råstofplan 2020 medfører ændringer i forhold til Rå-
stofplan 2016, er den mulige påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder blevet undersøgt 
i forbindelse med miljøvurderingen af områderne. Dette omfatter både nye råstofgraveområder 
og udvidelser af eksisterende råstofgraveområder. 

Natura 2000-vurderingen fremgår af miljørapporten for de enkelte råstofgraveområder. 
Der er ikke udlagt nye eller udvidede råstofgraveområder, hvor der er vurderet risiko for, at 
råstofgravning kan påvirke de i Natura 2000-planerne udpegede naturtyper eller arter væsent-
ligt. I forbindelse med ansøgning om råstofgravetilladelse skal påvirkningen dog vurderes igen, 
således at vurderingen kan ske på grundlag af den aktuelle status for det konkrete udpegnings-
grundlag på ansøgningstidspunktet. Ligeledes kan de hydrologiske forhold i området være 
anderledes på ansøgningstidspunktet, hvilket kan have betydning for visse arter og naturtyper 
på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Miljøstyrelsen har på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken fra 2016 revideret 
afgrænsningen og udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne i Danmark. Justeringen 
trådte i kraft 1. november 2018 og indgår i den gældende habitatbekendtgørelse. 
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De nye eller udvidede råstofgraveområder i Forslag til Råstofplan 2020 er alle vurderet i forhold 
til de ovennævnte justerede Natura 2000-områder. De råstofgrave- og råstofinteresseområder, 
der videreføres uændrede fra Råstofplan 2016, er tidligere vurderet i forhold til de dagældende 
Natura 2000-områder i forbindelse med miljøvurderingen af den råstofplan, som de indgik i, da 
de blev udlagt. For disse områder kan der imidlertid – som følge af Miljøstyrelsens justering i 
2018 – være sket ændringer i Natura 2000-områdernes afgrænsning og/eller udpegningsgrund-
lag. Dette kan potentielt have betydning for de eksisterende råstofgraveområders og råstofin-
teresseområders påvirkning af Natura 2000-områder. 

De tidligere udførte Natura 2000-vurderinger er derfor opdateret i forhold til de gældende 
Natura 2000 områder, herunder afgrænsning og udpegningsgrundlag. Region Midtjylland har 
foretaget en gennemgang af justeringerne i regionens Natura 2000-områder og har konkret 
vurderet, om ændringerne kan give anledning til væsentlige påvirkninger af Natura 2000-om-
råderne. Gennemgangen har resulteret i en supplerende Natura 2000-vurdering for et enkelt 
råstofgraveområde (Rom i Lemvig Kommune), idet der er udpeget et nyt fuglebeskyttelsesom-
råde i forbindelse med det nye udpegningsgrundlag. For de øvrige eksisterende råstofgrave- og 
råstofinteresseområder er det vurderet, at der ikke er ændringer i områdernes mulige påvirk-
ning af Natura 2000-områder.

Resultatet af gennemgangen og den supplerende Natura 2000-vurdering er vedlagt som bilag 3 
og kan ses på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk

BILAG IV-ARTER
Ud over beskyttelse af Natura 2000-områder indeholder habitatbekendtgørelsen, jf. § 10, 
bestemmelser om strengt beskyttede arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Disse bilag 
IV-arter er både beskyttede inden for og uden for Natura 2000-områderne, idet beskyttelsen 
gælder overalt, hvor arterne forekommer. Bilag IV rummer både sjældne og mere almindelige 
danske plante- og dyrearter, men for alle er det vurderet, at disse arter på europæisk niveau 
kræver særlig opmærksomhed på grund af deres forekomst, hyppighed og sårbarhed. 

Der må derfor generelt ikke gives tilladelser eller vedtages planer, der kan beskadige eller 
ødelægge yngle- og rasteområde i det naturlige udbredelsesområde for de strengt beskyttede 
dyrearter.

For de beskyttede plantearters vedkommende må disse ikke ødelægges, og beskyttelsen gælder 
alle planternes livsstadier.

Den økologiske funktionalitet af områder, der benyttes som yngle-, opholds- og fødesøgnings-
områder eller forbindelser, der benyttes til og fra disse områder, må ikke beskadiges eller 
reduceres. Bestanden af bilag IV dyrearter skal kunne opretholdes på samme niveau, som før en 
påvirkning. 

Beskyttelsen af bilag IV-arterne er restriktiv, og der er meget begrænsede muligheder for at 
fravige beskyttelsen. Fravigelse kan kun ske i helt særlige tilfælde og efter nærmere kriterier og 
procedure. 
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 Markfirben – en beskyttet art jf. habitatdirektivets bilag IV. Foto ©Nicholas Bell.

Habitatbekendtgørelsen omfatter krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold 
til deres påvirkning af bilag IV-arter. Dermed kan hensynet til bilag IV-arter inddrages tidligt 
i beslutningsprocessen, og de nødvendige undersøgelser og vurderinger kan foretages. Den 
meget konkrete håndtering af bilag IV-arterne kan dog være vanskelig i en overordnet planlæg-
ning, hvor udførelsen kan ligge langt ude i fremtiden. Til den tid kan arternes forekomst være en 
anden end på planlægningstidspunktet. Den konkrete grave- og efterbehandlingsplan kendes 
heller ikke på planlægningsniveau.

I denne type sager, herunder råstofplanlægning, foretages en overordnet vurdering af planens 
mulige påvirkning af bilag IV-arterne, men den endelige vurdering udskydes til den efterfølgen-
de sagsbehandling og evt. tilladelse. Dette indebærer naturligvis risiko for, at den efterfølgende 
tilladelse ikke kan gives som forudsat i den generelle plan, såfremt der på ansøgningstidspunk-
tet sker beskadigelse af yngle- og rasteområde for dyrearter på bilag IV eller ødelæggelse af 
plantearter på bilag IV.

Denne mulighed for at udskyde endelig stillingtagen gælder ikke for Natura 2000-områder. For 
bilag IV-arter, der også er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område – såkaldt bilag 
II-arter, skal vurderingen således ske i forbindelse med planlægningen. For Natura 2000-om-
råder gælder desuden et særligt forsigtighedsprincip, som ikke tilsvarende gælder for bilag 
IV-arter. 

Vurderingen af bilag IV-arterne fremgår af miljørapporten for de enkelte råstofgraveområder. 
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6.2 NATUR OG BIODIVERSITET

SJÆLDNE, UDRYDDELSESTRUEDE ELLER FREDEDE DYR, PLANTER OG NATURTYPER
Ud over de internationalt beskyttede områder, naturtyper og arter, der er omfattet af habitat-
bekendtgørelsen, skal der tages hensyn til forekomsten af fredede arter jf. bekendtgørelse nr. 
1466 af 6. december 2018 (Artsfredningsbekendtgørelsen), sjældne og truede arter opført på 
den danske rødliste1 samt naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Forekomsten af beskyttede, sjældne, truede eller fredede arter eller naturtyper i råstofgrave- 
og råstofinteresseområderne, der indgår i Forslag til Råstofplan 2020, er ikke kortlagt nærmere 
på nuværende tidspunkt, men der er udført en overordnet vurdering i miljørapporterne for de 
enkelte råstofgraveområder. 

Ved de nye eller udvidede råstofgraveområder er påvirkningen vurderet nærmere i miljørap-
porten for området, såfremt der ifølge den gældende kortlægning er registreret fredede eller 
beskyttede arter eller naturtyper i og nær råstofgraveområdet. Vurderingen er foretaget på det 
foreliggende, tilgængelige datagrundlag. På nuværende planniveau er det ikke muligt at vurde-
re de helt konkrete påvirkninger, da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af plante- og 
dyrearter, herunder fredede og beskyttede arter, samt beliggenheden af § 3-beskyttede om-
råder, kan ændre sig inden en ansøgning om råstofgravetilladelse foreligger. Vurderingen skal 
desuden foretages på grundlag af konkrete grave- og efterbehandlingsplaner, som heller ikke 
foreligger i planlægningsfasen.

Om de foreslåede råstofgraveområder kan udnyttes fuldt ud, vides således ikke på planniveau. 
Den endelige vurdering af, om udnyttelse af et råstofgraveområde påvirker beskyttede og fre-
dede arter og naturtyper, foretages i forbindelse med en konkret ansøgning om råstofgravetil-
ladelse. Der vil i den forbindelse blive foretaget en nærmere kortlægning af arter og naturtyper 
og en konkret vurdering af råstofgravningens påvirkning af disse.

Når råstofindvindingen er ophørt, vil der ofte kunne etableres en mere rig natur og dermed 
større biodiversitet i råstofgrave end i de tilstødende områder. Biodiversiteten vil ofte også 
være større i de tidligere råstofgrave end i referencescenariet. Dette kræver dog, at området 
ikke efterbehandles med påkørt muld til f.eks. landbrugsdrift.

Den væsentligt større biodiversitet skyldes, at den nøgne næringsfattige mineraljord på skræn-
ter og i bunden af gravene skaber gode livsbetingelser for en lang række arter, der efterhånden 
er blevet sjældne og ofte er truede i Danmark. På den næringsrige muldjord kan disse sjældne 
og truede arter ikke klare sig i konkurrencen med de få næringsstofkrævende arter, der her 
dominerer vegetationen.

Den store diversitet af planter skaber igen levesteder for en lang række insekter, herunder 
mulighed for sjældne arter. Henligger råstofgraven med store partier af blottet mineraljord, vil 
dette desuden danne velegnede levesteder for blandt andet markfirbenet, der netop er beskyt-
tet under habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes vil isolerede vandansamlinger i bunden af rå-
stofgravene udgøre velegnede ynglelokaliteter for en række beskyttede paddearter. Med tiden 
vil efterladte råstofgrave med den rette efterbehandling kunne udgøre fortrinlige opholds- og 
ynglelokaliteter, også for en lang række fuglearter.

1 https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/
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NATURBESKYTTELSESOMRÅDER 
Kommunerne har i deres kommuneplaner udpeget naturbeskyttelsesområder med forskellige 
betegnelser og kategorier. Kommuneplanernes retningslinjer for disse udpegninger er be-
skrevet i miljøvurderingerne for de enkelte forslag til nye råstofgraveområder og er vurderet i 
henhold til retningslinjerne i den enkelte kommuneplan. 

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for kommuneplanernes naturområder er 
påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for området.

Kriterierne for, hvornår en påvirkning vurderes som væsentlig, afhænger af retningslinjen og 
den målsætning, der kan være tilknyttet naturområderne, sammenholdt med graden af mulig 
påvirkning.  Målsatte – og især højt målsatte – naturområder er i vurderingerne vægtet højere 
end de potentielle naturområder, der generelt er udpeget i områder, hvor ny natur ønskes etab-
leret, men som ikke i dag f.eks. har status af § 3-beskyttelse i forhold til naturbeskyttelsesloven. 
Denne nye natur kan Region Midtjylland i samarbejde med kommunerne bidrage til at sikre ved 
vilkår om efterbehandling til natur i en eventuel råstofgravetilladelse.

 Dukatsommerfugl på gul evighedsblomst, som er en rødlistet art. Begge arter trives på magre jorde  
 og kan indfinde sig i grusgrave. Foto ©Helene D. Clausen.
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I 19 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdets mulige påvirkning af 
kommuneplanernes naturbeskyttelsesområder.

Beskyttet natur og beskyttede vandløb i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter et generelt forbud mod at ændre i tilstanden af en række 
naturtyper. Bestemmelsen skal administreres restriktivt, og der gives kun dispensation i særlige 
tilfælde.

DE BESKYTTEDE NATURTYPER OMFATTER:
 · Søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, 
 · moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2.500 m2,
 · »mosaikker« af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2.500 m2,
 · visse udpegede vandløb og 
 · alle moser i tilknytning til beskyttede vandhuller, søer eller vandløb.

Den vejledende § 3-registrering fremgår af Danmarks Miljøportals Arealinformation og revide-
res løbende af kommunerne. For alle andre naturtyper end vandløb er § 3-registreringen vejle-
dende, idet naturen er dynamisk og med tiden kan udvikle sig ind i eller ud af § 3-beskyttelsen. 
Det er altid områdets aktuelle tilstand, der afgør, om et konkret område er beskyttet. Indgreb 
i områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 kræver en dispensation fra den enkelte 
kommune. 

§ 3-områder, der grænser op til et råstofgraveområde, kan også blive påvirket af råstofindvin-
ding, selvom der ikke graves i selve § 3-området, f.eks. hvis grundvandsstanden ændres som 
følge af råstofindvindingen. Moser, ferske enge og vandhuller er normalt afhængige af en høj 
grundvandsstand, og ligeledes kan vandløb blive påvirket. Vandløb kan desuden blive påvirket af 
tilledt overfladevand eller oppumpet grundvand, hvilket også kræver dispensation samt udled-
ningstilladelse.

Der er ikke udlagt nye råstofgraveområder i eksisterende § 3-beskyttede arealer, hvis kommu-
nerne på det nuværende vidensgrundlag har vurderet, at der ikke kan gives dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for eller nær § 
3-beskyttede naturtyper, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for det enkelte 
råstofgraveområde.

Som det fremgår af miljørapporterne, er dette desuden et forhold, som Region Midtjylland 
i deres sagsbehandling af en eventuel ansøgning om råstofgravetilladelse skal tage højde 
for, enten ved forbyggende foranstaltninger (f.eks. vilkår om en vis graveafstand til beskyttet 
natur/vandløb), så der ikke sker tilstandsændring af § 3-områder, eller ved en dispensation til 
tilstandsændring af et § 3-område. Dispensationer kan omfatte nærmere vilkår samt krav om 
udlæg af erstatningsnatur. 

I 18 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdets mulige påvirkning af de 
§ 3-beskyttede naturtyper, idet der er registreret § 3-beskyttet natur inden for eller nær råstof-
graveområdet.
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ØKOLOGISKE FORBINDELSER OG POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER
Kommunerne har i kommuneplanerne udpeget økologiske forbindelser og potentielle økologi-
ske forbindelser, og der er tilknyttet retningslinjer til udpegningerne. De økologiske forbindelser 
kaldes også spredningskorridorer eller spredningsveje og har som formål at sikre og styrke 
spredningen af dyr og planter mellem naturområderne. De potentielle økologiske forbindelser 
er områder, der under eksisterende forhold ikke fungerer som økologiske forbindelser, men som 
ønskes udviklet dertil, for at styrke sammenhængen i naturområder og spredningen mellem 
disse.

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for områder med økologiske forbindelser el-
ler potentielle økologiske forbindelser, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for 
området.

Det er for de enkelte råstofgraveområder vurderet, om en eventuel råstofgrav kan hindre dyre-
nes vandring mellem naturområderne. Region Midtjylland kan i sagsbehandlingen af en even-
tuel ansøgning om råstofgravetilladelse afbøde en eventuel afskæring af dyrenes vandrings-
veje ved f.eks. vilkår om graveetaper (vilkår om, at der skal efterbehandles i en etape, før der må 
graves i den næste etape).

 Tidligere kalkgrav efterbehandlet til natur ved Batum, Skive Kommune. Foto © Helene D. Clausen.
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Efter endt råstofindvinding vil råstofgrave ofte fungere som trædesten i forbindelse med spred-
ningen af planter og dyr, der her vil kunne finde velegnede levesteder. Herfra vil de kunne spre-
des til nærliggende områder, og derved vil de efterladte råstofgrave ofte bidrage til en forøgelse 
af den økologiske funktionalitet med spredningsveje i landskabet. 

I 12 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdets mulige påvirkning af de 
kommuneplanernes økologiske forbindelser, herunder de potentielle økologiske forbindelser, 
idet disse ligger inden for eller umiddelbart op til råstofgraveområdet.

GRØNT DANMARKSKORT
Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kommunerne bidrager 
til med udpegninger i deres kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle 
naturområder og økologiske forbindelser. Udpegningen skal omfatte:

 · Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder og  
 værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.
 · Eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, der kan ud 

 vide eller danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.

Der skal være særligt fokus på at sikre forbindelse mellem Natura 2000-områderne. I Grønt Dan-
markskort kan tillige indgå naturområder, som bidrager til andre formål, herunder klimatilpas-
ning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftslivet. Det kan f.eks. være lavbunds-
arealer, skovrejsningsområder eller meget værdifulde landskaber. Ved udpegningen af områder 
til Grønt Danmarkskort skal kommunerne sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænserne.

Vurderingen af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af Grønt Danmarkskort indgår i 
vurderingen af Natura 2000, § 3-beskyttet natur, lavbund og økologiske forbindelser i miljørap-
porterne for de enkelte råstofgraveområder.

STRANDBESKYTTELSE OG KLITFREDNING
Strandbeskyttelseslinjen omfatter en zone på op til 300 m målt fra strandbredden, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 15. Linjen er tinglyst i matriklen på de omfattede ejendomme og er i nogle 
områder reduceret. Strandbeskyttelseslinjen omfatter et generelt forbud mod bebyggelse, 
beplantning, terrænregulering, hegning, campingvogne, udstykning mv. Kystdirektoratet er 
myndighed på strandbeskyttelseslinjen, der skal administreres restriktivt.  

Klitfredning, der hovedsageligt findes langs kyster mod Skagerrak og Vesterhavet, har som 
formål at beskytte klitlandskabet og hindre sandflugt. Klitfredning er ligeledes tinglyst i matrik-
len på de omfattede ejendomme, jf. naturbeskyttelseslovens § 8. Der må ikke foretages ændring 
i tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke bebygges, beplantes eller ske terrænændringer, 
hegnes, placeres campingvogne og lign., og arealerne må ikke afgræsses eller udstykkes. Be-
stemmelserne om klitfredning administreres af Kystdirektoratet, og der gives kun dispensation 
i ganske særlige tilfælde.
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Der er ikke udlagt nye eller udvidede råstofgraveområder inden for arealer omfattet af klitfred-
ning. Ét af de foreslåede råstofgraveområder; Fur – Vimol Nord, Syd og Øst – ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen, og dette forhold er derfor behandlet i miljørapporten. 

Efterfølgende er der foretaget en samlet afvejning, og på den baggrund er arealet inden for 
strandbeskyttelseslinjen udtaget, så det ikke indgår i Forslag til RP 2020, se afsnit 6.8 og bilag 1 
og 2. Herefter er der ikke udlagt råstofgrave- eller råstofinteresseområder inden for strandbe-
skyttelseslinje i Forslag til RP2020. 

SØ- OG ÅBESKYTTELSESLINJER
Sø- og åbeskyttelseslinjen er en zone på 150 m fra alle søer over 3 ha samt visse vandløb. I 
denne zone gælder et forbud mod bebyggelse, beplantning, terrænændring mv. jf. naturbeskyt-
telseslovens § 16. 

Bestemmelsen skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridor for plante- og dyreliv. Kommunen er myndighed inden for sø- og åbeskyttel-
seslinjen og kan dispensere fra bestemmelsen.

For råstofgraveområder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen vil Region Midtjylland i samarbejde 
med kommunerne fastsætte vilkår om graveafstand mm. i forbindelse med en eventuel råstof-
gravetilladelse. 

Ét af de nye foreslåede råstofgraveområder (Kragelund i Hedensted Kommune) ligger inden for 
sø- og åbeskyttelseslinje, og dette forhold er derfor behandlet i miljørapporten. 

Efterfølgende er der foretaget en samlet afvejning, og på den baggrund er arealet inden for sø- 
og åbeskyttelseslinjen udtaget, så det ikke indgår i Forslag til RP 2020, se afsnit 6.8 bilag 1 og 2. 
Herefter er der ikke udlagt råstofgrave- eller råstofinteresseområder inden for sø- og åbeskyt-
telseslinjen i Forslag til RP2020. 

SKOVBYGGELINJE
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring visse skove, og i denne zone gælder et forbud 
mod byggeri, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Zonen kan være ophævet eller reduceret for kon-
krete områder, f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning.

Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende 
areal på mindst 20 ha. Bestemmelsen, som administreres af kommunerne, har som formål at 
sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyreliv samt beskytte skovene mod blæst. Da forbuddet kun gælder 
byggeri, kræver selve råstofindvindingen ikke dispensation, men eventuel tilknyttet bebyggelse, 
skurvogne mv. kan kræve dispensation. 

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for områder med skovbyggelinje, er påvirknin-
gen vurderet nærmere i miljørapporten for området.

Region Midtjylland vil i samarbejde med kommunerne i en eventuel råstofgravetilladelse stille 
vilkår, der sikrer skovbyggelinjernes formål.
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I 13 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdets mulige påvirkning af 
skovbyggelinjen.

SKOVREJSNING
I kommuneplanerne er der udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket, og områder, hvor 
skovrejsning er uønsket. Denne udpegning er ikke en væsentlig parameter i forhold til en even-
tuel råstofgravning, men kan have betydning for efterbehandlingen af råstofgraveområdet. 
Intentionerne i kommunernes udpegning af områder til skovrejsning eller hvor skovrejsning er 
uønsket kan imødekommes ved vilkår om efterbehandling i henhold til kommunens retningslin-
jer og ønsker for områderne i øvrigt.

FREDSKOV
Langt størstedelen af de danske skove er i dag fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført 
for over 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Dan-
mark var blevet ryddet. Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, der ejer arealet, til 
enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. En eventuel råstofgravetilladelse vil 
forudsætte, at der kan meddeles dispensation fra skovloven, ofte med krav om retablering af 
fredskov på arealet og/eller krav om etablering af erstatningsskov et andet sted. 

Dispensation fra fredskovspligten vil som regel indeholde krav om rejsning af erstatningsskov 
på op til det dobbelte areal ofte et andet sted, og råstofgravning kan således medføre, at der 
etableres større fredskovspligtige skovområder end tidligere.

Det er Miljøstyrelsen, der er skovlovsmyndighed og som evt. kan dispensere fra fredskovsplig-
ten. Typisk kræver det en besigtigelse af arealet. Fredskovspligten fremgår af tingbogen, og helt 
nye fredskovspligtige arealer vil fremgå af sagsbehandlingen i forbindelse med, at en eventuel 
ansøger fremsender en tingbogsattest til regionen.

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder på arealer med fredskovspligt er påvirkningen af 
fredskoven vurderet nærmere i miljørapporten for området. 

Fem af de nye eller udvidede råstofgraveområder omfatter arealer med fredskov, og en vurde-
ring af råstofgraveområdets mulige påvirkning af fredskoven indgår i miljørapporten.

FREDNINGER
Fredningerne administreres af Fredningsnævnene, der er nedsat for forskellige geografiske 
områder. Det er Fredningsnævnene, der har kompetencen til at dispensere fra en given fred-
ning, og der vil i sagsbehandlingen blive lagt vægt på, om det ansøgte er i overensstemmelse 
med fredningens formål. I Region Midtjylland administreres fredningerne af Fredningsnævnet 
for Midtjylland, Østlig del, og Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig del. 

Region Midtjylland skal om nødvendigt i samråd med det respektive Fredningsnævn stille vilkår i 
en eventuel råstoftilladelse, der sikrer, at fredningens bestemmelser overholdes.
Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for fredede områder eller områder omfattet 
af fredningsforslag, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for råstofgraveområ-
det. 
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Fem af de nye eller udvidede råstofgraveområder omfatter arealer med en eksisterende fred-
ning eller et forslag om en fredning. Herunder ligger de 4 på Fur, hvor et forslag om fredning 
er under udarbejdelse, men ikke er offentliggjort endnu. Desuden er der en tinglyst fredning 
på Nordfur, som berører Vimol Nord. Det sidste fredede område omfatter »Trekanten Øst« på 
Samsø.

En vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af den respektive fredning eller fred-
ningsforslag indgår derfor i miljørapporten.

Efterfølgende er der foretaget en samlet afvejning, og på den baggrund er en del af Vimol Nord 
beliggende inden for den eksisterende fredning på Fur taget ud, så arealet ikke indgår i Forslag 
til Råstofplan 2020, se afsnit 6.8 og bilag 1 og 2. 

6.3 LANDSKAB, GEOLOGI OG KULTURARV

FREDEDE FORTIDSMINDER OG FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJE
Fredede fortidsminder er beskyttet efter museumslovens § 29e. En stor del af fortidsminderne 
er omgivet af en beskyttelseslinje på 100 meter fra fortidsmindets fod. Fortidsmindebeskyt-
telseslinjen skal beskytte både indsigt til og udsyn fra fortidsmindet samt de arkæologiske lag. 
Bestemmelsen, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 18, omfatter forbud mod tilstandsæn-
dringer såsom bebyggelse, beplantning, terrænregulering mv. 

Kommunerne er myndighed og kan dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, mens Slots- 
og Kulturstyrelsen er myndighed på 2 m-zonen omkring fortidsmindet samt selve fortidsmindet, 
jf. museumsloven. Fortidsmindebeskyttelseslinjen skal generelt administreres restriktivt, og der 
gives kun dispensation i særlige tilfælde.

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for områder med fredede fortidsminder og 
tilhørende beskyttelseslinjer, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for området.
I områder med mange fredede fortidsminder kan påvirkningen være fundet så væsentlig, at om-
rådet ikke er kommet med i forslagene til råstofgraveområder. Andre steder er det vurderet, at 
der kan graves i nærheden af fortidsminderne, så længe der holdes en bestemt afstand til disse. 
På baggrund af kommunernes afgørelser stiller Region Midtjylland i en eventuel råstofgravetil-
ladelse vilkår om graveafstand til fortidsminderne. 

For 6 af de nye eller udvidede råstofgraveområder findes der fredede fortidsminder og/eller 
fortidsmindebeskyttelseslinje inden for råstofgraveområdet. En vurdering af råstofgraveområ-
dernes mulige påvirkning af det fredede fortidsminde og fortidsmindebeskyttelseslinjen indgår 
derfor i miljørapporterne.

Efterfølgende er der foretaget en samlet afvejning, og på den baggrund er arealerne inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen udtaget, så det ikke indgår i Forslag til RP 2020, se afsnit 6.8 og 
bilag 1 og 2. Herefter er der ikke udlagt nye råstofgrave- eller råstofinteresseområder inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjer i Forslag til Råstofplan 2020. 
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KULTURARVSAREALER
Kulturarvsarealerne er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen og fremgår af styrelsens hjem-
meside samt Danmarks Miljøportals Arealinformation. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk 
interesseområde med skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional 
betydning og er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. Kultur-
arvsarealer er ikke i sig selv fredede, men tyder på stor risiko for fund og dermed for forstyr-
relse af arkæologiske lag.

En indgriben i kulturarvsarealer kan være en væsentlig påvirkning. Ved nye eller udvidede 
råstofgraveområder inden for kulturarvsarealer, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørap-
porten for området. Region Midtjylland vil i samråd med områdets ansvarlige museum vurdere 
påvirkningen i forbindelse med en eventuel råstofgravetilladelse, således at de arkæologiske 
interesser inden for kulturarvsarealerne bliver varetaget.  

To af de nye eller udvidede råstofgraveområder har et mindre overlap med de udpegede kultur-
arvsarealer. Det drejer sig om Vimol Nord på Fur, Skive Kommune samt Tandskov Vest i Silke-
borg Kommune. En vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af kulturarvsarea-
lerne indgår derfor i miljørapporterne.

Efterfølgende er der foretaget en samlet afvejning, og på den baggrund er den del af råstofgra-
veområdet, der ligger inden for kulturarvsarealer ved Tandskov Vest udtaget, så det ikke indgår 
i Forslag til RP 2020, se afsnit 6.8 og bilag 1 og 2. 

Råstofgraveområdet Vimol Nord på Fur, Skive Kommune, udlægges som råstofinteresseområde 
i stedet for som råstofgraveområde og indgår dermed i Forslag til Råstofplan 2020. 

KULTURMILJØER
Værdifulde kulturmiljøer er udpeget i kommuneplanerne og kan også være benævnt bevarings-
værdige kulturmiljøer. Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for værdifulde kultur-
miljøer, er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for området. 

Kulturmiljøerne kan være enkeltstående elementer i det åbne land eller i byen, eller helheder i 
form af geografisk afgrænsede områder, som ved deres fremtræden afspejler væsentlige træk 
af den samfundsmæssige udvikling. Hvor der er udpeget kulturmiljøer inden for et foreslået 
råstofgraveområde, kan påvirkningen være væsentlig. Region Midtjylland vil i forbindelse med 
en ansøgning om råstofindvinding afklare eventuelle konflikter i forhold til kulturmiljø med de 
berørte myndigheder, dvs. kommunen, det ansvarlige museum og Slots- og Kulturstyrelsen.

I 10 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af 
kulturmiljøerne i miljørapporterne.

BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER 
Sten- og jorddiger kan være beskyttet af museumslovens § 29a, og den vejledende udpegning 
fremgår af Danmarks Miljøportals Arealinformation. Beskyttelsen kan også omfatte diger, der 
i praksis fremstår som markskel uden synlige stensætninger. Kommunen er myndighed og kan 
dispensere til indgreb i diger, mens Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i forhold til håndhæ-
velse af ulovlige indgreb i diger.
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Registreringen af digerne er vejledende og den endelige udpegning af beskyttet dige kræver 
typisk en gennemgang af luftfotos og historiske kort og evt. besigtigelse. Beskyttede sten- og 
jorddiger, som ligger inden for foreslåede råstofgraveområder, vil kunne blive væsentligt påvir-
ket af en eventuel råstofgravning, såfremt digerne bortgraves helt eller delvist. 

Det er kommunerne, der i forbindelse med en eventuel råstofgravetilladelse vurderer digerne 
og eventuelt giver en dispensation til bortgravning eller gennembrud i diget. Kan der ikke gives 
dispensation til bortgravning, stiller Region Midtjylland vilkår til graveafstand i en eventuel 
råstofgravetilladelse. 

I 6 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af 
digerne.

BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER
Udpegningsgrundlaget for de bevaringsværdige landskaber er ikke helt ens i de forskellige 
kommuneplaner, men kan f.eks. udgøres af bevaringsværdige landskaber og større sammen-
hængende landskaber. En del kommuner har som grundlag for udpegningen og for den kon-
krete administration udarbejdet en landskabsplan eller en landskabsanalyse, hvor landskabet 
er beskrevet ved hjælp af landskabskaraktermetoden, og hvor landskabets sårbarhed overfor 
forskellige typer af påvirkninger er vurderet. Kommuneplanerne indeholder retningslinjer for de 
udpegede landskaber.

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder inden for disse landskabsudpegninger, er påvirknin-
gen vurderet nærmere i miljørapporten for området. Råstofgravning er en irreversibel proces 
– når først råstofferne er fjernet, er landskabet ændret for altid, men ændringen kan også være 
positiv og bidrage til et varieret landskab med større naturindhold. Desuden er et efterbehand-
let råstofgraveområde ikke et markant og dominerende anlæg set fra større afstande i det åbne 
land, idet det ikke ”rager op” i landskabet.

Væsentligheden af råstofindvinding i et udpeget landskabsområde vil i regionens vurdering 
bero på udpegningsgrundlaget for landskaberne som f.eks. kan fremgå af kommunernes land-
skabsplan, sammenholdt med kommuneplanernes retningslinjer. Udpegningen kan også bero 
på andre natur- og kulturmæssige bindinger, der har medført eller bidraget til, at landskabet 
i kommuneplanen er bevaringsværdigt eller indgår i et større sammenhængende landskab. 
Påvirkningen af råstofgravning på landskaberne beror på en konkret vurdering af indgrebet i 
det pågældende landskab, sammenholdt med områdets størrelse og råstoffernes mængde og 
kvalitet. Muligheden for at efterbehandle området indgår også i vurderingen af landskabspå-
virkningen.

Ca. halvdelen af de nye eller udvidede råstofgraveområder omfatter bevaringsværdige land-
skaber og/eller større sammenhængende landskaber. En vurdering af råstofgraveområdernes 
påvirkning af landskabet indgår dog i alle miljørapporterne, uanset om råstofgraveområderne 
ligger inden for de udpegede landskabsområder eller ej. Dette begrundes med, at råstofgrav-
ning som udgangspunkt altid medfører væsentlig landskabspåvirkning. 
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GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER 
Geologiske interesseområder kan enten omfatte nationale geologiske interesseområder el-
ler geologiske interesseområder, der er udpeget i kommuneplanerne. Ofte vil der dog være et 
sammenfald mellem nationalt og kommunalt udpegede geologiske interesseområder. Råstof-
indvinding i geologiske interesseområder vurderes som udgangspunkt at medføre en væsent-
lig miljøpåvirkning, da der ved indvindingen fjernes oprindelige aflejringer, hvilket for altid vil 
ændre geologien og landskabet. 

Geologien og landskabet kan således ikke gendannes, men det kan forsøges efterlignet ved 
efterbehandling af et graveområde. Ved gravning i et geologisk interesseområde kan der blot-
lægges værdifulde geologiske profiler, som dokumenterer væsentlige geologiske processer, der 
har betydning for forståelsen af geologien og landskabets dannelse. Sådanne profiler vil være 
væsentlige at bevare efter afslutning af en eventuel indvinding. 

Udpegningsgrundlaget for det enkelte geologiske interesseområde indgår i vurderingen af, om 
indgrebet i de geologiske lag er så væsentligt, at et råstofgraveområde ikke bør udlægges. 

Regionen foretager en afvejning af udpegningsgrundlaget for det geologiske interesseområde, 
størrelsen på det udlagte råstofgraveområde, råstoffernes kvalitet samt områdets omgivelser. 

 Geologisk profil fra tidligere molersgrav på Fur, Skive Kommune, med stor formidlingsmæssig værdi.
 Foto ©Helene D. Clausen
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Hvis det vurderes, at de geologiske påvirkninger, som indvindingen medfører, vil kunne afbødes 
gennem vilkårsstillelse i forbindelse med en eventuel råstofgravetilladelse, er råstofgraveområ-
det som udgangspunkt medtaget i Råstofplan 2020. Det er Region Midtjylland, der i en eventuel 
råstofgravetilladelse stiller vilkår til, hvordan et indvindingsområde skal efterbehandles i samar-
bejde med lodsejer/indvinder og kommune.

I 15 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af 
de geologiske interesser.

KYSTNÆRHEDSZONEN
Kystnærhedszonen er en 3 km planlægningszone, der som udgangspunkt skal søges friholdt for 
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed, jf. planlovens §§ 5a og 5b. Kommune-
planerne indeholder desuden retningslinjer om byggeri og anlæg i kystnærhedszonen, og disse 
retningslinjer er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. 

Råstofindvinding kan imidlertid kun foregå, hvor råstofforekomsterne findes, og det omfatter i 
nogle tilfælde kystområderne. Desuden kan der lokalt være behov for anvendelse af råstoffer til 
kystsikring, hvorfor kystnær placering af nogle råstofgraveområder kan være hensigtsmæssig.

Påvirkningen af kystlandskabet er landskabelig og er derfor indarbejdet i miljøvurderingen af 
landskabspåvirkningen. 

De nye eller udvidede råstofgraveområder på Fur og Samsø ligger inden for kystnærhedszonen. 
Det samme gælder et enkelt råstofgraveområde i Viborg Kommune (Nederhede Øst).

KIRKER OG DERES OMGIVELSER 
Kirkebyggelinjen er en 300 m byggelinje, der måles fra kirkebygningens ydre grænser. Kirkebyg-
gelinjen omfatter et forbud mod opførelse af bebyggelse med højde på over 8,5 m, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 19. Bestemmelsen administreres af kommunen. 

En række kirker er omgivet af kirkeomgivelsesfredninger, de såkaldte Provst Exner-fredninger, 
der består af frivillige tinglysninger med restriktioner for kirkernes nære omgivelser. Kirkeom-
givelsesfredningerne rummer forskellige bestemmelser afhængig af den konkrete deklaration, 
men oftest rummer de et forbud mod udsigtshæmmende foranstaltninger.

Kommuneplanerne kan desuden indeholde udpegninger og retningslinjer for kirkernes omgivel-
ser. 

Disse forskellige bestemmelser og udpegninger har alle til formål at sikre kirkernes frie beliggen-
hed i landskabet, således at kirkerne fortsat fremstår som et markant landskabselement. Råstof-
gravning sker normalt ikke i kirkernes nærområder og hindrer generelt ikke indsigt til eller udsyn 
fra kirkerne. Der er derfor som udgangspunkt ikke konflikt med disse interesser.
Et enkelt nyt råstofgraveområde, Nim Sydvest i Horsens Kommune, ligger inden for de i kommu-
neplanen udpegede kirkeomgivelser (fjernomgivelser). Forholdet indgår derfor i miljørapporten. 
De øvrige råstofgraveområder ligger ikke inden for de i kommuneplanen udpegede kirkeomgivel-
ser. 
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SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER
Særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget i kommuneplanerne og er omfattet af kom-
muneplanernes retningslinjer. Disse landbrugsområder er som udgangspunkt forbeholdt 
jordbrugserhvervene, og der skal vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke-jord-
brugsmæssige formål. 

Generelt kan råstofgravning foregå uden væsentlig påvirkning af kommunernes særligt værdi-
fulde landbrugsområder. Region Midtjylland stiller i tæt samarbejde med kommunerne, lods-
ejere og indvindere vilkår om arealanvendelse på de efterbehandlede arealer. 

Der tages udgangspunkt i en varieret efterbehandling i områder med særlige drikkevandsinte-
resser. Det kan for eksempel være ekstensiv jordbrugsdrift med høslæt, græsningsarealer eller 
skovrejsning. 

I 19 af de 25 miljørapporter indgår en vurdering af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af 
de særligt værdifulde landbrugsområder.

6.4 VAND 

Råstofindvinding vil næsten altid forekomme inden for drikkevandsområder (OSD og OD) og i 
nogle tilfælde også inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og vurderes generelt ikke at udgøre 
en trussel mod drikkevandet og vandindvindingen. Region Midtjylland og Region Hovedstaden 
har foretaget konkrete undersøgelser af eventuelle påvirkninger af grundvandet med oliepro-
dukter og pesticider samt fra pyritoxidation (se boks 1) og kystnær optrængning af saltvand ved 
råstofindvinding under grundvandsspejlet, samt den kvantitative påvirkning af grundvandet ved 
råstofindvinding (Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grund-
vandsspejlet, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, november 20142). 

Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet 
over for både nitrat og pesticider, men i råstofindvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pe-
sticider. Krav til arealanvendelsen efter endt indvinding stilles i råstofgravetilladelsen. Råstof-
gravning kan ifølge Miljøstyrelsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet 
i forbindelse med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbe-
handling med tunge maskiner i landbruget (Naturklagenævnet Orienterer nr. 189).

Når overjord og vegetation fjernes, vil der ved råstofindvinding over grundvandsspejlet ske en 
lidt større grundvandsdannelse i forhold til den tidligere arealanvendelse. Råstofgravenes areal 
er dog sædvanligvis meget begrænset i forhold til grundvandets arealmæssige udbredelse, 
og en mindre, lokal stigning i grundvandsspejlet i råstofgraven har derfor ingen betydning for 
grundvandsstanden i det enkelte område. 

2 https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/rastoffer/konsekvenser-raastofindvin-
ding2014.pdf 
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Det øverste grundvand er næsten altid iltholdigt, og når overjorden er gravet af, er de tørre 
aflejringer også oftest iltede. Det betyder, at risikoen for pyritoxidation med deraf følgende 
forsuring og udvaskning af okker, sulfat, nikkel og arsen i et omfang, der har kvalitativ betydning 
for grundvandet, er forsvindende lille. I forhold til overfladevand og overfladenært grundvand vil 
råstofindvinding i okkerpotentielle områder dog kunne give anledning væsentlig pyritoxidation 
med førnævnte følger, især hvis der foretages grusvask i forbindelse med indvindingen. Den 
vandkemiske påvirkning ved pyritoxidation i sådanne områder vil kunne mindskes ved fornuftig 
tilrettelægning af indvindingen, samt eventuelt ved kalkning af vandet.

Forudsat at der i råstofgravetilladelser stilles vilkår om håndtering og opbevaring af oliepro-
dukter, og at der i tilladelser til indvinding under grundvandsspejlet i okkerpotentielle områder 
stilles særlige vilkår til at minimere risikoen for uønskede følgevirkninger af pyritoxidation, 
medfører selve råstofindvindingen ikke en væsentlig påvirkning af grundvandet. På lokaliteter, 
som ikke er okkerpotentielle eller med kendt okkerforekomst, vurderes der ikke at være behov 
for særlige tiltag i forhold til at minimere pyritoxidation.

Ved råstofindvinding ledes der normalt ikke vand væk fra graveområdet. I forbindelse med even-
tuel vådsortering sker der en nedsivning af vaskevand til grundvandet (recirkulation). Det er 
kommunerne, der giver en nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven, ligesom det 
er kommunerne, der giver en vandindvindingstilladelse i medfør af vandforsyningsloven.

Ved nye eller udvidede råstofgraveområder i områder med udpegninger til beskyttelse af grund-
vand og drikkevand er påvirkningen vurderet nærmere i miljørapporten for området.

BOKS 1:
Pyrit (svovlkis) er et mineral, der findes i iltfrie jordlag. Pyrit består af jern og 
svovl samt små mængder andre stoffer, herunder nikkel og arsen. Når pyrit 
bliver iltet (oxideret), dannes svovlsyre, og der udfældes jern i form af okker, der 
ses som rustfarvning af vand eller jord. Iltning af pyrit kan f.eks. ske i forbindelse 
med grusvask eller grundvandssænkning. Processen kaldes pyritoxidation.

6.5 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 

Når der etableres en ny råstofgrav, vil omgivelserne blive påvirket af en øget trafik med tunge kø-
retøjer til og fra anlægget. Påvirkningen omfatter dels beboere langs det berørte vejnet og selve 
vejene på grund af slitage mv. 

Påvirkningen er som udgangspunkt væsentlig og kan kun i ringe grad afbødes ved vilkår i medfør 
af råstofloven, da der ikke med hjemmel i råstofloven kan stilles vilkår med henblik på at regulere 
gener hidrørende fra trafikken på offentlig vej til og fra indvindingsområdet. Der er hjemmel i 
råstofloven til at forbyde venstre- eller højresving ind til og ud af et råstofgraveområde, men der-
udover kan der ikke stilles vilkår om trafikken uden for råstofgraveområdet. Kommunerne kan, 
eventuelt i samarbejde med politiet, regulere trafikken på kommunevejene. 
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6.6 BEFOLKNING OG SUNDHED

Råstofgraveområdernes påvirkning af befolkning og sundhed er tæt forbundet med ovenstå-
ende afsnit om trafik, og i miljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder er disse emner 
også vurderet samlet. Udover den trafikale påvirkning af befolkningen i området omkring rå-
stofgraveområdet kan der også ske påvirkning som følge af støj, vibrationer, støv samt påvirk-
ning af de rekreative forhold.

I Forslag til Råstofplan 2020 er råstofområderne udlagt således, at hensynet til infrastrukturen 
er tilgodeset og miljøbelastningen er minimeret. Der vil dog være en lokal belastning for de 
enkelte råstofgraveområder.

I forhold til den oprindelige vurdering af råstofforbruget i regionen i perioden frem til 2036, er 
der ved den seneste revision vurderet et mindre behov, hvilket medfører en mindre samlet mil-
jøbelastning, se figur 6.1.

Da der på planniveau ikke foreligger oplysninger om grave- og efterbehandlingsplaner, er mil-
jøvurderingerne af råstofgraveområder i forhold til trafikal påvirkning foretaget på overordnet 
niveau. I forbindelse med en ansøgning om gravetilladelse foretages en mere detaljeret vur-
dering, og kommunen kan på den baggrund regulere trafikken efter anden lovgivning, såfremt 
der er behov. I selve gravetilladelsen er der ikke hjemmel til at stille vilkår om trafikken uden for 
råstofgraveområdet.

 Figur 6.1 Fremskrivning af råstofforbruget i Region Midtjylland opgjort i mio. m3



3 4

Beboere tæt på råstofgraveområdet vil kunne blive påvirket af gener fra f.eks. støj, støv og 
vibrationer fra henholdsvis intern trafik, eventuelle produktionsanlæg samt fra tung trafik til 
og fra råstofgraven. Derudover kan en lokalt forøget lastbiltrafik medføre en forhøjet risiko for 
trafikulykker i forhold til den oprindelige trafik, samt trafikale gener f.eks. hvis transportvejen 
går gennem mindre bysamfund. 

Dette er forhold, som Region Midtjylland skal tage højde for i sagsbehandlingen af en ansøgning 
om konkret råstofgravetilladelse, hvor mere detaljerede oplysninger om transportveje, grave- 
og efterbehandlingsplaner foreligger. Der vil i råstofgravetilladelsen kunne stilles vilkår, som 
skal sikre omgivelserne imod en væsentlig påvirkning.

Påvirkning af rekreative forhold kan f.eks. ske, hvis råstofgravningen medfører, eksisterende 
stier eller rekreative områder ikke kan benyttes eller sløjfes i perioden, hvor der sker råstofgrav-
ning. Rekreative forhold for lokalbefolkningen kan også på sigt påvirkes positivt, hvis råstofgra-
veområdet efterbehandles til rekreativt område / naturområde med offentlig adgang. 

Normalt giver råstofgravning ikke anledning til en væsentlig begrænsning af befolkningens 
adgang til rekreativ udfoldelse i området. F.eks. gælder dette for råstofgravning på arealer, der 
tidligere indgik i landbrugsdrift, idet dyrkede arealer som udgangspunkt heller ikke er omfattet 
af offentlig adgang. Såfremt udnyttelse af råstofforekomsten forudsætter rydning af skove, 
fjernelse eller omlægning af stier og markveje mv., kan lokalbefolkningen opleve forringelse af 
de rekreative muligheder, mens råstofgraveområdet er aktivt. 

Dette er forhold, som regionen kan stille vilkår om i forbindelse med udarbejdelse af grave- og 
efterbehandlingsplanen, f.eks. ved omlæg af stier, i samarbejde med kommunen.

Råstofgravning og dermed udlæg af nye og udvidede råstofgraveområder vurderes i øvrigt ikke 
at påvirke menneskers sundhed i negativ retning.

Råstofgraveområdernes påvirkning af befolkning og sundhed indgår i alle miljørapporterne, 
idet de konkrete miljøtemaer, der er vurderet væsentlige, indgår i vurderingen.

Da der generelt ikke foreligger oplysninger om grave- og efterbehandlingsplaner, er miljøvurde-
ringerne af mulig påvirkning af befolkning og sundhed foretaget på overordnet niveau. I forbin-
delse med en ansøgning om gravetilladelse foretager regionen en mere detaljeret vurdering. 

6.7 KLIMA OG AFFALD

I 2015 vedtog FN’s generalforsamling de 17 Verdensmål og 169 delmål, der sætter en fælles glo-
bal dagsorden for en bæredygtig udvikling. Region Midtjylland har som ambition at bidrage til 
opfyldelsen af verdensmålene, herunder især det 12. verdensmål, der omhandler bæredygtige 
forbrugsmønstre. Opfyldelsen vil for råstofområdet omfatte en nytænkning og omlægning mod 
recirkulerede materialer frem for primære råstoffer, der ikke er en fornybar ressource.
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Råstofplanens forhold til FN’s Verdensmål beskrives og behandles i selve Råstofplan 2020. I 
relation til miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 vurderes især klimabelastningen ved 
råstofindvinding at være relevant, og den væsentlige parameter vurderes at være CO2-udled-
ning som følge af råstofgravning, herunder transport i og udenfor råstofgraven.

Det brændstof, der forbruges til transporter og stationære anlæg i forbindelse med råstofind-
vinding, udleder CO2 (kuldioxid). CO2 er en drivhusgas, der udgør et væsentligt bidrag til klima-
forandringer og derfor skal begrænses videst muligt. 

Begrænsningen i udledningen af CO2 som følge af råstofgravning kan dels ske ved at begrænse 
transporterne, dels ved at udskifte de anvendte fossile brændstoffer med el. For eksempel er 
der mulighed for at anvende el-drevne maskiner i råstofgravene, og på sigt kan transport mulig-
vis også i stigende grad ske ved eldrevne køretøjer i og udenfor råstofgraveområdet.

For at mindske CO2-udledningen omfatter Råstofplan 2020, ligesom Region Midtjyllands tidli-
gere råstofplaner, råstofgraveområder spredt ud over hele regionen. Derved mindskes trans-
portafstandene mellem indvindingsområder og anvendelsesområder så vidt muligt. Aktivite-
terne i råstofgravene hænger dog sammen med konjunkturerne i samfundet som helhed, og er 
vanskelige at forudsige. På planniveau kan behovet for de forskellige råstoffer i regionen inden 
for planperioden derfor ikke forudses nærmere.

Endvidere kan regionen eller andre myndigheder ikke kræve, at en potentiel modtager af rå-
stoffer anvender nærmeste råstofgrav. Konkurrencevilkårene har en afgørende betydning for, 
hvilke råstofgrave, der anvendes til et konkret projekt, idet råstofferne hentes fra det sted, hvor 
entreprisekontraktholderen har sine aftaler. Dette er ikke nødvendigvis den nærmeste grusgrav.

 Vestbirk Grusgrav i Horsens Kommune. Foto ©Nicholas Bell
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På planniveau kan Region Midtjylland således ikke styre råstofstrømmene, herunder hvor og 
hvornår der indvindes inden for de udlagte råstofgraveområder, og heller ikke hvor råstofferne 
transporteres fra og til. Det tilstræbes dog generelt at gøre transportafstandene mindre ved at 
udlægge råstofgraveområder over hele regionen, således at der potentielt er et råstofgraveom-
råde tæt på en potentiel modtager.

Det nærmere brændstofforbrug inden for de enkelte råstofgraveområder og i regionen som 
helhed kan ikke estimeres på dette planniveau. 

I forhold til klimascenarierne forventes der i fremtiden mere nedbør på kortere tid, hvilket vil 
give en større afstrømning i tilfælde af de hyppigere ekstreme regnhændelser. Her vil råstofgra-
vene kunne virke som forsinkelsesbassiner, der forsinker afstrømningen til og påvirkningen af 
nærliggende vandløb og andre recipienter samt byområder mv., der rammes af oversvømmelser. 
Dette kan indgå i kommunernes planlægning i samarbejde med regionen.

Der forekommer generelt ikke væsentlig affaldsproduktion i forbindelse med råstofindvinding, 
og dette emne indgår derfor ikke i miljøvurderingerne. De konkrete gravetilladelser kan omfatte 
vilkår om håndtering af spildolie mv.

6.8 YDERLIGERE JUSTERING AF RÅSTOFGRAVE- OG  
 RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER

På baggrund af miljørapporterne for de nye eller udvidede råstofgraveområder samt møderne 
med regionens kommuner har Region Midtjylland foretaget endnu en afvejning jf. råstoflovens 
§ 3. Som følge heraf er der foretaget yderligere justering af afgrænsningen af nogle af de rå-
stofgraveområder, der er beskrevet og vurderet i miljørapporterne. 

F.eks. er arealer inden for visse lovbundne beskyttelser udtaget af råstofgraveområdet, f.eks. 
arealer inden for fredning, strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinje og fortidsmindebe-
skyttelseslinje. Enkelte områder er desuden medtaget som råstofinteresseområder i stedet for 
råstofgraveområder.

Resultatet af denne yderligere geografiske afgrænsning er de råstofgraveområder og råstofin-
teresseområder, der fremgår af Forslag til Råstofplan 2020.

Af skemaerne, der er vedlagt som bilag 2 og 3, er samtlige de foreslåede råstofgraveområder 
oplistet. Det fremgår af skemaerne, om det foreslåede område er medtaget i Forslag til Råstof-
plan i sin fulde udstrækning, eller om områdets afgrænsning er ændret. Ligeledes fremgår de 
områder, der ikke er medtaget i Forslag til Råstofplan 2020 og begrundelserne herfor. 

Disse oplysninger fremgår også af hvidbogen til de høringssvar og bemærkninger, der er ind-
gået til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Hvidbogen kan ses på regionens hjemmeside 
www.raastofplan2020.rm.dk.

Forslag til Råstofplan 2020 sendes i minimum 8 ugers offentlig høring, hvorefter den endelige 
Råstofplan 2020 udarbejdes sammen med en sammenfattende redegørelse til miljørapporten. I 
den endelige Råstofplan 2020 kan der være foretaget yderligere justeringer af råstofgrave- og 
interesseområder.
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7. FOREBYGGENDE  
 FORANSTALTNINGER

Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med råstofgravning foretages ved, at Region Midt-
jylland stiller vilkår for gravedybde, sikkerhedsvolde, brændstofoplag, støj, vibrationer, støv mv. i 
forbindelse med en eventuel råstofgravetilladelse. 

Forurening af grundvands- og drikkevandsressourcen kan forebygges ved restriktioner på pe-
sticid- og gødningsforbrug i de efterbehandlede graveområder. 

Påvirkning af ukendte fortidsminder i områder, der vurderes at kunne indeholde væsentlige 
arkæologiske fund kan forebygges ved, at der som udgangspunkt foretages en arkæologisk 
forundersøgelse, forud for råstofindvinding.

I forhold til begrænsning af CO2-udledning og klimapåvirkning forebygges lange transportaf-
stande mellem råstofgraveområder og potentielle modtagere ved at udlægge råstofgraveområ-
der fordelt ud over hele regionen. Derudover kan CO2-udledning begrænses ved anvendelse af 
el-drevent maskinel.

I udlægget af de nye eller udvidede råstofgraveområder i forbindelse med udarbejdelsen af For-
slag til Råstofplan 2020 er en del potentielle råstofgraveområder helt eller delvist fravalgt, bl.a. 
for at forebygge væsentlige miljøpåvirkninger. Disse er nærmere beskrevet i skemaerne, der ses 
i bilag 2 og 3 og på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk

Såfremt der i forbindelse med miljøvurderingen af de enkelte nye eller udvidede råstofgrave-
områder er konstateret væsentlige miljøpåvirkninger, er det vurderet, om konkrete foranstalt-
ninger kan forebygge, afværge eller afbøde påvirkningen. Vurderingen er dog foretaget på 
overordnet niveau og ud fra erfaring med lignende påvirkninger og afværgeforanstaltninger fra 
eksisterende råstofgraveområder, idet grave- og efterbehandlingsplaner endnu ikke foreligger. 

I sagsbehandlingen af en ansøgning om konkret gravetilladelse inden for et råstofgraveom-
råde kan regionen fastsætte de nærmere forebyggende foranstaltninger som vilkår. Dette kan 
f.eks. omfatte afværge af støjpåvirkning ved hjælp af støjvolde omkring råstofgraven, støjvolde 
omkring knusningsanlæg internt i råstofgraven, afværge af støvpåvirkning ved vanding, hastig-
hedsbegrænsning på interne køreveje, asfaltering, fejning, overdækning af lad eller lignende. 
Hindring af dyrelivets spredningsmuligheder i økologiske forbindelser kan ligeledes forebygges 
ved f.eks.at faseopdele indvindingen i graveområdet, hvilket også kan indgå som vilkår.
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8. KUMULATIVE EFFEKTER

Kumulative effekter opstår, når flere forskellige planer og projekter tilsammen giver en større 
miljøpåvirkning end enkeltvis. Råstofgravning medfører generelt væsentlig miljøpåvirkning som 
følge af især trafik, støj og inddragelse af større arealer. Andre planer og projekter, der sammen 
med råstofgravning giver kumulative effekter, er derfor typisk anlæg eller virksom-heder, der 
medfører trafik (især tung trafik), støj, og som er arealkrævende.

I vurderingen af kumulative effekter indgår både eksisterende og planlagte arealanvendelser 
som f.eks. virksomheder, byudviklingsområder, tekniske anlæg mv. 

Overordnet set medfører udlæg af et nyt råstofgraveområde en forøget støj-, støv- og trafik-
påvirkning. I områder, hvor der i forvejen er sådanne gener, f.eks. i form af tung lastbiltrans-port 
gennem mindre bysamfund, kan dette samlet set medføre større gener for befolkningen.

I planlægningen af de nye råstofgraveområder har regionen afvejet trafik-, støj-, og støvge-ner-
ne over for anvendelsen af råstofressourcen. Regionen har for hvert enkelt råstofgraveom-råde 
vurderet, om gener ved trafik, støj og støv i rimelig grad vil kunne afbødes ved vilkårs-stillelse i 
medfør af råstofloven, eller ved kommunernes trafikregulering i øvrigt. 

Hvor eksisterende råstofgraveområder er foreslået udvidet, er udvidelsen ikke nødvendigvis 
ensbetydende med en forøget råstofindvinding, men ofte en fortsættelse af områdets grave-
aktivitet, idet færdiggravede områder efterbehandles, og nye områder åbnes i takt hermed. 
Lokalbefolkningen vil ved en udvidelse af et eksisterende graveområde derfor ikke nødvendig-
vis opleve forøget trafikmængder. Udvidelsen kan dog betyde, at der indvindes råstoffer over en 
længere periode.

Enkelte råstofgraveområder, der er foreslået i idé- og debatfasen, er udtaget af Råstofplan 
2020 pga. af kumulation mellem flere mindre miljøpåvirkninger. Disse påvirkninger er ikke væ-
sentlige enkeltvis, men samlet set - kumulativt – er de så væsentlige, at regionen har valgt at 
området ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020.

I miljøvurderingen af de enkelte råstofgraveområder, der indgår i Forslag til Råstofplan 2020, er 
kumulative effekter vurderet under de forskellige miljøtemaer. Der er konstateret kumula-tive 
effekter som følge af især følgende forhold:

 · Andre aktive eller planlagte råstofgraveområder i nærområdet,
 · Andre transporttunge virksomheder i nærområdet (biogasanlæg, vognmandsvirksomheder,  

 affaldscenter mv.),
 · Grundvandssænkning, f.eks. som følge af flere råstofgraveområder tæt på hinanden, kan både  

 hver især og kumuleret påvirke våde naturtyper (moser, vandløb, enge) og visse habitatnatur- 
 typer i Natura 2000-områder.
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De kumulative effekter er på planniveau kun mulige at vurdere overordnet, idet hverken tids-
punktet for råstofgravningen eller de konkrete grave- og efterbehandlingsplaner kendes endnu. 
Når der foreligger en konkret ansøgning om gravetilladelse, vurderer regionen de kumulative 
effekter på ansøgningstidspunktet og i forhold til de planer og projekter, herunder anlæg og 
virksomheder, som til den tid findes i området. 
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9. ALTERNATIVER, HERUNDER  
 REFERENCESCENARIET
 
REFERENCESCENARIET
Referencescenariet (tidligere kaldet 0-alternativet) er den situation, hvor revisionen af Råstof-
plan 2016 ikke gennemføres, og Råstofplan 2020 ikke vedtages. Det vil betyde, at Råstofplan 
2016 videreføres uændret. Dette er i praksis ikke et reelt alternativ, da råstofplanlægning er et 
krav ifølge råstoflovens § 5a. Revision af råstofplanlægningen hvert 4. år er et krav ifølge råstof-
lovens § 6a.

Fastholdelse af referencescenariet ville i givet fald betyde, at regionen ikke kunne tage rå-stof-
graveområder henholdsvis ind og ud af råstofplanlægningen. Der vil dermed ikke kunne ske en 
justering i forhold til nye oplysninger om råstofressourcen, miljømæssige forhold mm.

I Forslag til Råstofplan 2020 tages en række råstofgraveområder ud af råstofplanen set i for-
hold til Råstofplan 2016. Dette sker som følge af den samlede afvejning efter råstoflovens § 3. 
Begrundelsen kan f.eks. være forventet lav råstofkvalitet, miljøkonflikter eller at behovet for 
ressourcer til kommende planperiode vurderes at være opfyldt i det pågældende område. Fast-
holdelse af referencescenariet vil i givet fald medføre, at disse råstofgraveområder fast-holdes 
og potentielt kan udnyttes via en gravetilladelse.

Referencescenariet spiller en større rolle i vurderingen af udlægningen af det enkelte råstof-
graveområde, da generne ét sted kan være så store, at de overskygger f.eks. miljøpåvirknin-ger-
ne ved en længere transport fra andre områder. Denne afvejning indgår i regionens udpeg-ning 
af de råstofgraveområder, der er omfattet af Forslag til Råstofplan 2020.

ALTERNATIVER
Der er i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 ikke vurderet på andre alternativer end 
hovedforslaget, som består af den lovpligtige revision af råstofplanen. Referencescenariet ind-
går ligeledes, som foreskrevet i miljøvurderingsloven. Råstoffer er ikke en fornybar res-source, 
og der arbejdes løbende på at nedbringe forbruget, bl.a. ved genanvendelse og anven-delse af 
alternative materialer.

Alternativer til råstofanvendelse kan f.eks. omfatte:

 · Anvendelse af alternative materialer,
 · Øget genbrug af bygge- og anlægsmaterialer,
 · Reduktion af behovet ved reduktion i bygge- og anlægsprojekter,

Anvendelsen af alternative materialer kan f.eks. være anvendelse af overskudsjord til indbyg-
ning i vejdæmninger mv, såfremt jorden opfylder de tekniske forudsætninger, samt anvendel-se 
af fornybare materialer så som træ som byggemateriale.

Genanvendelsen af bygge- og anlægsmaterialer er i forvejen meget høj i Danmark, ca. 90 %. Der 
forventes derfor ikke at være potentiale for, at en forøgelse af genanvendelsen væsent-ligt kan 
påvirke råstofforbruget.
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Behovet for råstoffer i bygge- og anlægsprojekter er i høj grad styret af markedskræfterne og 
konjunkturen i samfundet i øvrigt, samt tilgængeligheden, kvaliteten og prisen på alternative 
materialer. 

Ingen af disse er alternativer, der kan reguleres gennem råstofplanlægningen, og de indgår 
derfor ikke som alternativer i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020. 

Som et alternativ til råstofindvinding på land er der desuden mulighed for at anvende råstoffer 
indvundet på søterritoriet. Der er også, som alternativ til forbrug af råstoffer indvundet i Dan-
mark, mulighed for import af råstoffer fra udlandet. Sidstnævnte mulighed regnes dog ik-ke for 
bæredygtig på grund af lange transportafstande mv. og medfører også miljømæssig be-lastning 
i udlandet.

Region Midtjylland arbejder gennem deltagelse i partnerskaber for, at de rette råstofkvalite-
ter anvendes i de rigtige projekter, så der f.eks. ikke fyldes højkvalitetsmaterialer i vejkasser til 
cykelstier mv. Ved øget fokus på mere målrettet råstofanvendelse arbejdes hen imod en høje-re 
grad af økonomisering med råstofferne.
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10. OVERVÅGNING

Ifølge miljøvurderingsloven skal der i miljørapporterne for de foreslåede graveområder beskri-
ves, hvordan Region Midtjylland vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Ved 
fastlæggelse af overvågning er der taget udgangspunkt i, at den så vidt muligt skal baseres på 
den eksisterende overvågning af miljøforholdene i kommunen, og at planens miljøpåvirkninger 
i stort omfang afhænger af, hvordan retningslinjer og arealudlæg implementeres i den efterføl-
gende lokalplanlægning. 

Udlæg af de foreslåede råstofgraveområder vil ikke i sig selv bevirke positive eller negative 
ændringer i miljøtilstanden for områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstofgrave-
tilladelse, og ansøger har påbegyndt aktiviteterne. Regionen vurderer, at der ikke er behov for 
særlig overvågning af planens miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af 
miljøforhold sammen med regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere råstofgravetil-
ladelse vurderes at være tilstrækkelig.

Det er Region Midtjylland, der har tilsynet med selve råstofindvindingen. I henhold til råstoflo-
vens § 31 påser regionsrådet, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, over-
holdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Kom-
munerne har tilsynet med beskyttet natur, samt planter og dyreliv. Tilsynsmyndigheden skal 
foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

I henhold til § 32 i råstofloven har regionsrådet eller personer, der af disse myndigheder er be-
myndiget hertil, uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for 
at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov, herunder for at foretage under-
søgelser af betydning for lovens formål.

I henhold til § 33 i råstofloven påhviler det den til enhver tid værende ejer eller bruger af en 
ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold. Tilsynsmyndigheden kan for 
ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. I de 
nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den ansvarlige, at det ulovlige forhold 
skal bringes til ophør. Dette kan ske ved meddelelse af et påbud eller et forbud. I den forbindelse 
kan tilsynsmyndigheden blandt andet:

1) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand,
2) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er  
 udløbet,
3) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet. 

I råstofgravetilladelser stiller ansøger bankgaranti el. lign. som sikkerhed for, at vilkår overhol-
des, og der sker efterbehandling af arealet efter ophør af råstofindvinding. Vilkår for efterbe-
handling tinglyses på ejendommen(e), således at forpligtigelserne også påhviler eventuelle 
fremtidige ejere af de pågældende ejendomme.
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11. EVENTUELLE MANGLER

Råstofplan 2020 indeholder overordnede retningslinjer for administrationen af de råstofgrave-
områder, der er omfattet af planen. Miljørapporterne for de nye eller udvidede råstofgraveom-
råder samt de eksisterende råstofgrave- og interesseområder, der videreføres fra Råstofplan 
2016, er udarbejdet på baggrund af den eksisterende, tilgængelige viden om råstofgrave- og 
råstofinteresseområdernes plan-, natur- og miljømæssige status. 

Den eksisterende viden vurderes tilstrækkelig i forhold til vurderingen af råstofplanens væ-
sentlige påvirkning af miljøet. Når Region Midtjylland skal behandle en eventuel ansøgning om 
gravetilladelse inden for et af råstofplanens råstofgraveområder, foretages en supplerende og 
mere detaljeret vurdering i forhold til den viden, der foreligger på ansøgningstidspunktet, samt i 
forhold til de konkrete grave- og efterbehandlingsplaner.

Der er ikke konstateret væsentlige mangler i forbindelse med miljøvurderingen af Forslag til 
Råstofplan 2020.

 Tidligere molersgrav på Fur – rå skræntprofiler gavner naturen. Foto ©Helene D. Clausen
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12. KONKLUSION

Råstoflovens formål er bl.a. at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker 
som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurde-
ring af de samfundsmæssige hensyn. Regionen har med udgangspunkt i afvejningen vurderet, 
hvorvidt det konkrete forslag helt eller delvist skal udlægges til råstofgraveområde eller råstof-
interesseområde i Forslag til Råstofplan 2020.

Forslag til Råstofplan 2020 omfatter i alt 31 nye eller udvidede råstofgraveområder og råstof-
interesseområder. Disse består af 25 råstofgraveområder, fordelt på 7 nye og 18 udvidede rå-
stofgraveområder. Der er desuden udlagt 6 nye råstofinteresseområder, alle beliggende på Fur. 

For alle disse områder er der udarbejdet miljørapport. Enkelte miljørapporter dækker flere rå-
stofgraveområder eller råstofinteresseområder, og der er således udarbejdet i alt 25 miljørap-
porter. 

Det er i miljørapporterne for alle de nye eller udvidede råstofgraveområder og råstofinteresse-
områder vurderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter inden for områderne, der ikke 
kan forebygges eller afbødes ved Region Midtjyllands sagsbehandling og vilkårsstillelse. 

En række af de foreslåede nye eller udvidede råstofgraveområder og råstofinteresseområder er 
ikke medtaget i Forslag til Råstofplan 2020, eller er kun delvis medtaget. Årsagen hertil fremgår 
af skemaerne vedlagt som bilag 1 og 2.

Region Midtjylland arbejder generelt med FN’s 17 Verdensmål, herunder begrænsning af kli-
mabelastningen som følge af råstofindvinding samt styrkelse af biodiversiteten. CO2-udledning 
vurderes her at være væsentligste klimapåvirkning og søges begrænset ved at sikre udlæg af 
råstofgraveområder spredt ud over hele regionen, så transportbehovet reduceres. Derudover 
kan udledningen reduceres ved anvendelse af el-drevent maskinel. Desuden har Region Midtjyl-
land stor fokus på mulighederne for at øge biodiversiteten ved at sikre hensynet til naturen i 
efterbehandlingsplanerne. 

Som følge af Miljøstyrelsens revision af Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegnings-
grundlag i 2018 er der foretaget en opdatering af Natura 2000-vurderingen for de eksisterende 
råstofgraveområder, hvor der er taget højde for ændringerne. For et enkelt af de eksisterende 
råstofgraveområder – Rom i Lemvig Kommune – var det nødvendigt at vurdere råstofgrave-
området i forhold til det nye udpegningsgrundlag.  For de øvrige eksisterende råstofgrave- og 
interesseområder vurderes ændringerne i Natura 2000-områderne ikke at have betydning for 
udnyttelsen af råstofgraveområdet.
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De nye eller udvidede råstofgraveområder er vurderet i forhold til mulig påvirkning af Natura 
2000-områder, og der er overordnet set ikke konstateret konflikt med disse områder. Påvirk-
ningen skal dog vurderes igen i forbindelse med en konkret ansøgning om gravetilladelse, hvor 
vurdering af de strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) jf. habitatdirektivet også skal foretages.

Der er ikke vurderet konflikt med de relevante EU-direktiver, herunder habitatdirektivet, fug-
lebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet i forhold til Forslag til Råstofplan 2020. 
Forholdet til disse direktiver skal dog vurderes igen i forbindelse med en konkret ansøgning 
om gravetilladelse inden for de udlagte råstofgraveområder, hvor der sker en vurdering af den 
konkrete grave- og efterbehandlingsplan. Vurderingen vil ske på grundlag af områdets indhold 
af arter og naturtyper på ansøgningstidspunktet, samt på grundlag af vandområdernes tilstand 
og målsætninger.
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BILAG 1. 

TABEL MED FORESLÅEDE RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG  
RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER, DER HELT ELLER DELVIST  
ER MEDTAGET I RÅSTOFPLAN 2020.

Områder med tilhørende nummer er indgået som høringsbidrag i idé- og debatfasen. Nummeret 
i tabellen refererer til høringsbidragets nummer i hvidbogen, hvortil der henvises for uddybning. 
Områder uden nummer er foreslået af Region Midtjylland og indgår derfor ikke i hvidbogen. 
Hvidbog og miljørapporter kan ses på regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rm.dk 
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Kommune Områdenavn og nr. Områdetype Råstoftype Antal ha foreslået Antal ha medtaget Bemærkninger

Hedensted Kragelund
2251 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 88 59 Medtages delvist, da der dermed vurde-

res at være ressourcer nok i området

Herning Arnborg Øst
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 90 72 Medtages delvist

Horsens

Addit Syd
2317 Råstofgraveområde Kvartssand 53 48 Medtages delvist. Justeret pga. 

fortidsminde

Grædstrup Syd
2254 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 17 15 Medtages delvist  

Nim SV
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 67 48

Medtages delvist. Afgrænsningen 
er justeret i forhold til en mose samt 
bebyggelse.

Ikast-Brande

Hjøllund SV
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 39 12 Medtages delvist

Tulstrup Øst
2230 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 28 28 Medtages som foreslået. Mindre juste-

ring i den sydlige del mod jernbanen

Lemvig Rom Syd
2296 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 64 61 Medtages delvist. Mindre justering af 

afgrænsningen.

Randers Læsten
2148 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 28 28 Mindre justering af afgrænsningen

Samsø

Nordby NV
2237 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 27 7 Nordby NV medtages delvist. Råstofkva-

liteten er ukendt i den østlige del.

Trekanten Øst
2267 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 11 11 Medtages som foreslået

Silkeborg

Ans Syd og Ans NV
2293 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 21 13

Medtages delvist, idet Ans Syd medta-
ges, mens Ans NV ikke medtages, bl.a. 
på grund af nærhed til Ans By

Asklev SØ
2223 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 2 2 Medtages som foreslået. 

Asklev Vest
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 11 11 Medtages som foreslået

Asklev Øst
2168 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 29 21 Medtages delvist

Tandskov Vest
2244 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 7 6 Medtages delvist. Arealet med gårdan-

lægget Tandskovvgård medtages ikke
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Kommune Områdenavn og nr. Områdetype Råstoftype Antal ha foreslået Antal ha medtaget Bemærkninger

Skanderborg Stjær Øst
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 25 24 Medtages delvist

Skive

26d Nord
2155 Råstofinteresseområde Moler 10 5 Medtages delvist, men som  

råstofinteresseområde

Anshede Syd
2154 Råstofgraveområde Moler 8 8 Medtages som foreslået

Elvergaard Nord
2115 Råstofgraveområde Moler 19 3

Medtages delvist pga. gravhøje og natur, 
samt at der er ressourcer nok. Kun en 
mindre del medtages

Elvergaard Øst
2116 Råstofinteresseområde Moler 1 1 Medtages delvist, men som 

råstofinteresseområde

Hestegaarden Nord
2117 Råstofinteresseområde Moler 7 7 Medtages som foreslået, men som 

råstofinteresseområde

Koldinghus
2100 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 10 6 Medtages delvist. Den nordlige del 

medtages ikke.

Saugstrup
2266 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 20 15

Medtages delvist. Området er reduceret, 
idet der dermed er ressourcer nok til 
planperioden

Vimol Nord
2157 Råstofinteresseområde Moler 13 8

Medtages delvist, men som 
råstofinteresseområde. En del medtages 
ikke pga. fredning og strandbeskyttelse

Vimol Øst
2158 Råstofinteresseområde Moler 6 6 Medtages som foreslået, men som 

råstofinteresseområde

Vimol Syd
2166 Råstofinteresseområde Moler 4 4 Medtages som foreslået, men som 

råstofinteresseområde

Syddjurs

Tirstrup Øst
2142 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 8 8 Medtages som foreslået

Rosmus SV
2134 Råstofgraveområde Sand, grus, sten 28 17

Medtages delvist. Der vurderes med det 
reducerede område at være ressourcer 
nok til planperioden

Viborg Nederhede Øst
2118 Råstofgraveområde Ler 19 19 Medtages som foreslået

Aarhus Spørring SV
Regionens forslag Råstofgraveområde Sand, grus, sten 84 77 Medtages delvist. Reduceret i forhold 

til E45



1B I L A G  2

BILAG 2. 

TABEL MED FORESLÅEDE RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG  
RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER, DER IKKE ER MEDTAGET I  
RÅSTOFPLAN 2020.

Områder med tilhørende nummer er indgået som høringsbidrag i idé- og debatfasen. Nummeret 
i tabellen refererer til høringsbidragets nummer i hvidbogen, hvortil der henvises for uddybning. 
Områder uden nummer er foreslået af Region Midtjylland og indgår derfor ikke i hvidbogen. For 
enkelte af de fravalgte områder indgår miljøvurderingen i afvejningen, og der foreligger en mil-
jørapport, som nævnt i tabellen. Hvidbog og miljørapporter kan ses på regionens hjemmeside 
www.raastofplan2020.rm.dk 
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Kommune Områdenavn og nr. Råstoftype Begrundelse for, at området ikke er medtaget i Råstofplan 2020

Hedensted

Hedelundvej
2249 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Råstofkvaliteten er ukendt.

Hostrupvej
2187 Sand, grus, sten

Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Området er omfattet af naturinteresser.
Adgangsforholdene er dårlige.

Røde Mølle 
2300 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Området er omfattet af natur- og landskabsinteresser.

Uldum
2252 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur- og kulturhistoriske interesser.

Undersøgelser tyder på dårlig råstofkvalitet.

Herning Kølkær
2242 Sand, grus, sten

Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Området er omfattet af naturinteresser.
Råstofkvaliteten er desuden ukendt.

Holstebro
Krogager
2256 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden. Området er omfattet af kulturhistoriske interesser.

Råstofkvaliteten er desuden ukendt.

Horsens

Grædstrup Vest
2253 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur- og kulturhistoriske interesser. 

Løvet Skov
2228 Sand, grus, sten

Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Området er omfattet af natur- og kulturhistoriske interesser og grænser op til Natura 2000.
Råstofforekomsten er ikke dokumenteret.

Underup
2250 Sand, grus, sten

Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Området er omfattet af natur- og kulturhistoriske interesser.
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som råstofinteresseområde og fastholdes uændret.

Ikast-Brande

Boest
2170 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Råstofkvaliteten er desuden ukendt.

Skygge Plantage Syd
2233 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur- og kulturhistoriske interesser. Der er ressourcer nok i området til 

planperioden.

Skygge Plantage SV
2222 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur- og landskabsinteresser. 

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Norddjurs

Glesborg Nord
2298 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Området er omfattet af natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser.

Glesborg Vest 
2294 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Råstofforekomsten er ikke dokumenteret.

Kirial Øst
Regionens forslag Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Skiffard Øst
Regionens forslag Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.
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Kommune Områdenavn og nr. Råstoftype Begrundelse for, at området ikke er medtaget i Råstofplan 2020

Randers

Assentoft-Romalt
2288 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Haslund
2297 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Råstofkvaliteten er desuden ukendt.

Ringkøbing-Skjern Kassentoft
Regionens forslag Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Samsø Møllevejen
2237 Sand, grus, sten Ansøgningen ved Møllevejen er frafaldet. Se miljørapport.

Silkeborg

Ans NV
2293 Sand, grus, sten Området ligger tæt på Ans By.

Med de øvrige udlæg ved Ans vurderes der at være ressourcer nok i området.

Ans Vest 
Regionens forslag Sand, grus, sten Med de øvrige udlæg ved Ans vurderes der at være ressourcer nok i området.

Eksisterende jordtip i området vurderes at forhindre udnyttelse af råstofressourcen.

Fogstrup
2290 Sand, grus, sten Området er omfattet af landskabs- og naturinteresser. 

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Hjøllund NØ
2301 Sand, grus, sten

Området ligger tæt på beskyttede vådområder.
Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Der foretages en mindre, teknisk tilpasning til matrikelskel af det eksisterende råstofgraveområdes 
afgrænsning mod nordvest.

Løve
2095 Sand, grus, sten Forslaget er trukket tilbage på baggrund af nærmere råstofundersøgelser.

Asklev Nord
2168 Sand, grus, sten Der er med de øvrige udlæg ved Asklev ressourcer nok i området til planperioden. Se miljørapport.

Asklev Syd
2223 Sand, grus, sten Området er omfattet af kulturhistoriske og naturmæssige interesser (gravhøj og hede).

Der er med de øvrige udlæg ved Asklev ressourcer nok i området til planperioden. Se miljørapport.

Skanderborg

Kalbygård Nord
2072 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur- og landskabsmæssige interesser. I forhold til indgrebet i landskabet 

og naturen vurderes ressourcen at være begrænset. Se miljørapport.

Veng
2025 Sand, grus, sten Området er omfattet af natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser, herunder bilag IV-arter.

Adgangsforholdene er dårlige.
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Kommune Områdenavn og nr. Råstoftype Begrundelse for, at området ikke er medtaget i Råstofplan 2020

Skive

Junget 
2255 Moler Området er omfattet af natur- og landskabsinteresser. 

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

26d Syd
2156 Moler

Området er omfattet af kulturhistoriske interesse (gravhøje).
Der er ressourcer nok i området til planperioden. 
Se miljørapport.

Stensbjergvej
2091 Sand, grus, sten

Området er omfattet af naturinteresser.
Forekomsten er ikke dokumenteret.
Der er desuden ressourcer nok i området til planperioden.

Direktørgrav Nord
2114 Moler

Råstofkvaliteten er ikke tilstrækkeligt dokumenteret.
Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Se miljørapport.

Ounild
2112 Moler

Råstofkvaliteten er ikke tilstrækkeligt dokumenteret.
Der er ressourcer nok i området til planperioden.
Se miljørapport

Syddjurs

Skiffard SØ
2189 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Fiskergårdevej
2299 Sand, grus, sten Området er omfattet af kulturhistoriske interesser.

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Fuglslev
2273 Sand, grus, sten Området er omfattet af kulturhistoriske interesser og ligger tæt på et sommerhusområde.

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Rosmus NV
2302 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.
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Kommune Områdenavn og nr. Råstoftype Begrundelse for, at området ikke er medtaget i Råstofplan 2020

Viborg

Dollerup
2104 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Fallesgårde
2087 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Fallesgårde Nord
2148 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Fallesgårde Vest
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Romlund Nord
2261 Sand, grus, sten Området er omfattet af kulturhistoriske interesser.

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Sdr. Rind
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Sjørup
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Sjørup NØ
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Sjørup Plantage
2261 Sand, grus, sten Området er omfattet af kulturhistoriske interesser.

Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Sjørup Syd
2148 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Skelhøje Midt
2087 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Stanghede Nord
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Stanghede Syd
2184 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.

Tårupgårdvej
2107 Sand, grus, sten Der er ressourcer nok i området til planperioden.
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NOTAT VEDR. JUSTERING AF  
NATURA 2000-OMRÅDER. 
 
GENNEMGANG AF RÅSTOFGRAVE- OG INTERESSEOMRÅDER I FORHOLD TIL OPDATEREDE 
NATURA 2000-OMRÅDER
Miljøstyrelsen har på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken fra 2016 revideret 
afgrænsningen og udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne i Danmark. Justeringen 
trådte i kraft 1. november 2018 og indgår i den gældende habitatbekendtgørelse. Der foreligger 
ikke på nuværende tidspunkt en basisanalyse, der begrunder udpegningen, og heller ikke data 
om arts- eller naturtypeforekomster for de nyudpegede Natura 2000-områder. Vurderingen af 
områderne er foretaget på de foreliggende tilgængelige data, der kan indhentes fra Danmarks 
Miljøportal, fugleognatur.dk og DOFbasen, samt flere årgange af ortofoto og skråfoto. 

I forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2020 er de nyudlagte råstofgrave- og interes-
seområder screenet i forhold til de justerede Natura 2000-områder, dvs. udelukkende de nye 
arealer, der er kommet til. Der er ikke foretaget vurdering af påvirkning af de allerede eksiste-
rende Natura 2000-områder, da denne forudsættes foretaget i forbindelse med vedtagelse af 
Råstofplan 2016. 

Områderne er indledningsvist screenet ud ved en afstand på 1000 m mellem råstofinteresse- 
eller råstofgraveområder og justeringer i Natura 2000-områder, og råstofinteresse- og grave-
områder inden for de 1000 m er vurderet nærmere for potentiel påvirkning. Efterfølgende er 
råstofinteresse- og graveområderne også screenet for potentielle påvirkninger udover de 1000 
m, f.eks. ved hydrologiske påvirkninger. 

Resultaterne af screeningen kan ses i »Tabel 2« sidst i notatet. De viste områder ligger inden 
for 1000 m fra et af de justerede Natura 2000-områder. Områder, der ligger længere væk end de 
1000 m, er også medtaget i tabellen, hvis der er konstateret potentiel påvirkning. 

For de råstoftinteresse- og råstofgraveområder, hvor der er identificeret en ændring i Natura 
2000-området, er udpegningsgrundlaget og de faktiske forhold vurderet for, om der kan opstå 
påvirkninger som følge af råstofindvinding i det aktuelle råstofinteresse- eller graveområde. 

Screeningen har resulteret i, at der er identificeret ét justeret Natura 2000-område, hvor juste-
ringen potentielt har en indvirkning på Natura 2000-vurderingen for et nærliggende råstofgra-
veområde. 
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RÅSTOFGRAVEOMRÅDE 103 ROM I LEMVIG KOMMUNE
Der er registreret nyt fuglebeskyttelsesområde i Klosterhede Plantage. Det nye fuglebeskyt-
telsesområde, der benævnes F115 ”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage”, ligger for en 
stor del med samme afgrænsning som habitatområde H224 ”Flynder Å og heder i Klosterhede 
Plantage”. Der er ca. 100 m mellem det nye fuglebeskyttelsesområde og råstofgraveområde 103 
Rom. Natura 2000-områdets udbredelse i forhold til råstofgraveområdet kan ses på Figur 1. Ud-
pegningsgrundlaget for det nye fuglebeskyttelsesområde fremgår af Tabel 1. De enkelte arter 
på udpegningsgrundlaget gennemgås nedenfor.

Potentiel påvirkning af fugle i fuglebeskyttelsesområdet kan ske ved forstyrrelse gennem 
væsentlig forøget arbejdskørsel, støj og støv i det sydøstligste af graveområdet. Påvirkningen 
kan forekomme, såfremt der er yngleforekomster af forstyrrelsesfølsomme fuglearter i den del 
af fuglebeskyttelsesområdet, der ligger nærmest graveområdet. Påvirkningen skal således ske 
over en afstand på minimum 100 m.

 Figur 1. Udbredelse af det ny-udpegede fuglebeskyttelsesområde F115 og råstofgraveområdet 103 Rom.  
 Afstanden mellem F115 og råstofgraveområde 103 Rom er ca. 100 m.
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FISKEØRN
Fiskeørn forekommer meget sjældent som ynglefugl i Danmark. I 2019 var der således kun 
kendskab til 6 ynglepar i Danmark. Den yngler i store træer, hvor der er gode indflyvningsforhold 
og udsigt. Yngleområderne er gerne i større fredfyldte skove uden færdsel og menneskelig for-
styrrelse, da fiskeørnen er meget følsom overfor forstyrrelser. Fiskeørnen yngler i Klosterheden 
Plantage.

Fuglebeskyttelsesområdet nærmest det udpegede råstofgraveområde vurderes, på forelig-
gende grundlag, ikke umiddelbart at være egnet som ynglelokalitet for fiskeørn, da området 
nærmest råstofgraveområdet vurderes at bestå af ens-aldrende træer præget af plantagedrift 
og med nogen færdsel, eftersom der er afmærkede vandrestier. Da de lokale forhold og fiske-
ørnens forekomst kan ændre sig med tiden, bør en potentiel påvirkning af fiskeørn vurderes 
nærmere i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse for den del af råstofgraveområdet, 
der ligger nærmest fuglebeskyttelsesområdet.

NATRAVN
Natravn yngler ofte i relativt åbne fyrreskove på sandbund. Arten har tidligere været vidt ud-
bredt i Danmark, men er gennem 1900-tallet forsvundet fra Fyn og store dele af Øst- og Søn-
derjylland. Den forekommer i dag især i Nord- og Vestjylland, med Thy som kerneområde. I det 
øvrige land findes kun få og spredte ynglepar. 

Natravn forekommer ynglende i fuglebeskyttelsesområdet. Fuglebeskyttelsesområdet nær-
mest det udpegede råstofgraveområde vurderes umiddelbart at være egnet som raste- og 
ynglelokalitet for natravn. Arten vurderes ikke at være særligt forstyrrelsesfølsom for påvirk-
ninger fra det udpegede råstofgraveområde. Natravn vurderes ikke at blive påvirket ved udlæg 
til råstofgraveområde.

Udpegningsgrundlag F115

Fiskeørn Stor hornugle

Natravn Trane

Rødrygget tornskade

 Tabel 1. Udpegningsgrundlag for det ny-udpegede Fuglebeskyttelsesområde F115.
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RØDRYGGET TORNSKADE
Rødrygget tornskade lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer, som f.eks. over-
drev, heder og større skovlysninger. Rødrygget tornskade er relativt almindelig i Danmark, og 
der var estimeret 1.500 ynglepar i 2011. Rødrygget tornskade er kendt fra fuglebeskyttelses-
området. Fuglebeskyttelsesområdet nærmest det udpegede råstofgraveområde kan poten-
tielt være egnet som raste- ynglelokalitet for rødrygget tornskade. Den vurderes ikke at være 
særligt forstyrrelsesfølsom og der er ikke identificeret potentielle påvirkninger af arten fra 
råstofgraveområdet. Rødrygget tornskade vurderes ikke at blive påvirket ved udlæg til råstof-
graveområde.

STOR HORNUGLE
Stor hornugle yngler blandt andet i større skove og på skrænter i grusgrave, hvor den yngler 
direkte på jorden. Den er relativ sjælden og der blev estimeret at være 70 ynglepar i 2013. Stor 
hornugle er kendt fra fuglebeskyttelsesområdet. En eventuel forekomst af stor hornugle i 
fuglebeskyttelsesområdet nær råstofgraveområdet vurderes ikke at være udpræget følsom 
overfor forstyrrelser fra aktiviteter i råstofgraveområdet. Stor hornugle vurderes ikke at blive 
påvirket ved udlæg til råstofgraveområde.

TRANE
Trane er en fugl, der i disse år er i fremgang i Danmark og i dag er oppe på ca. 80 ynglepar spredt 
ud i hele landet. Den yngler gerne i skovmoser og hedemoser med begrænset menneskelig ak-
tivitet. Tranen er relativt forstyrrelsesfølsom og kan påvirkes negativt af f.eks. øget færdsel ved 
yngleområderne. 

Tranen er kendt ynglende fra fuglebeskyttelsesområdet. Fuglebeskyttelsesområdet nærmest 
det udpegede råstofgraveområde kan potentielt være egnet som ynglelokalitet for trane, vur-
deret på det foreliggende vidensniveau. I forbindelse med en råstofgravetilladelse for den del af 
råstofgraveområdet, der ligger nærmest fuglebeskyttelsesområdet, bør forekomsten af trane 
afklares og områdets kvalitet som yngleområde for trane vurderes nærmere. Der vurderes 
umiddelbart ikke at være risiko for, at der sker en påvirkning af arten ved aktivitet i råstofgrave-
området, men dette bør afklares nærmere i forbindelse med en eventuel gravetilladelse.

OPSAMLING
Af arterne på udpegningsgrundlaget er fiskeørn og trane begge forstyrrelsesfølsomme i yngle-
tiden, hvorfor der potentielt kan ske påvirkning af de to arter, hvis der forekommer yngleområ-
der tæt på råstofgraveområdet. En påvirkning vurderes forholdsvis usandsynlig men bør afkla-
res nærmere under de konkrete forhold, der gør sig gældende ved tidspunktet for en eventuel 
ansøgning om gravetilladelse. 

De tilbageværende tre fuglearter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at være udpræget 
forstyrrelsesfølsomme og vurderes derfor ikke at blive påvirket af udlægget af råstofgrave-
område 103 Rom. Ved en gravetilladelse skal der dog være opmærksomhed på stor hornugles 
tilknytning til graveområder og tages hensyn til denne. 
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ID Stednavn Type Kommentar

2 Addit Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

14 Batum Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

20 Bruunshåb Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

23 Dalgas Plantage Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

31 Folmentoft Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

47 Hammershøj Midt-Vest Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

48 Hammershøj NØ Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

49 Hammershøj Syd Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

52 Herrup V Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

54 Hersom S Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

55 Hesselbjerg Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

58 Højby Sandgrav Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

62 Isenvad Råstofgraveområde Udvidelse af habitat- og fuglebeskyttelsesområde. På baggrund af afstan-
den (>1,5 km) vurderes der ikke at være risiko for påvirkning.

65 Jordbro Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

65 Jordbro Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

78 Kongensbro Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

80 Ll. Hjøllund Råstofgraveområde Udvidelse af habitat- og fuglebeskyttelsesområde. På baggrund af afstan-
den (>1,5 km) vurderes der ikke at være risiko for påvirkning.

85 Lyngs Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.
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89 Nederhede Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

92 Nørre Hvidbjerg Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

103 Rom Råstofgraveområde Potentiel påvirkning af et nyt fuglebeskyttelsesområde med forstyrrelsesføl-
somme arter på udpegningsgrundlaget i nærhed af graveområdet. 

119 Stauning Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

122 Stoholm Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

127 Tindbæk Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

132 Trustrup Råstofgraveområde Udvidelse af habitatområde. På grund af afstand og områdets karakteri-
stika vurderes risiko for påvirkning at være uvæsentlig.

137 Voervadsbro Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

159 St. Bredlund Øst Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

161 Asklev Syd Råstofgraveområde Udvidelse af habitatområde med areal med tør hede. Der vurderes ikke at 
være øget risiko for påvirkning, dels på grund af afstand og naturtypen

268 Hammershøj NV Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

269 Hammershøj NM Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

270 Stoholm Råstofgraveområde Kosmetisk justering af grænser.

273 Tambohuse Råstofgraveområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra graveområdet.

16 Lille Bredlund Interesseområde Kosmetisk justering af grænser.

20 Trehuse Interesseområde Mindre justering uden betydning for påvirkning fra interesseområdet.

1 Ahler Gårde Plantage Interesseområde Kosmetisk justering af grænser.

 Tabel 2 Oversigt over de råstofgrave- og interesseområder, som jf. indledende screening blev fundet  
 relevante at vurdere nærmere på grund af nærhed til justerede Natura 2000-områder eller potentiale  
 for f.eks. hydrologisk påvirkning. Råstofgrave- og interesseområder, der ikke fremgår af tabellen, er ikke  
 vurderet nærmere, idet der ikke er sket ændringer i nærmeste Natura 2000-område siden Råstofplan 
 2016; stor afstand til de justerede områder og/eller ingen risiko for hydrologisk påvirkning mv.
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Høringssvar fra Silkeborg Kommune i forbindelse med Forslag til 
Råstofplan 2020

Arealer

I det følgende er alle råstofgraveområder og råstofinteresseområder, som ligger i

Silkeborg Kommune gennemgået. Kortene benytter sig af nedenstående signatur.

Bredlund/Hjøllund

De tre graveområder i den sydlige del af kommunen, Lille Hjøllund, St. Bredlund Vest og 

Region Midtjylland

Skottenborg

8800 Viborg
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xxxx 2020

Kirsten Primdahl (23316)
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Side 2

St. Bredlund Øst er problematiske ift. sårbare og beskyttede naturområder samt nærhed 

til Natura 2000-område og Hampen Sø. 

Silkeborg Kommune billiger at St Hjøllund Plantage er udtaget som interesseområde. Nyt 

område ligger i Ikast-Brande Kommune.

Interesseområdet Ll Bredlund (blå) er ligeledes problematisk ift. sårbar natur samt diger 

og fortidsminder. Området ligger delvist inden for indvindingsopland til Hampen Vandværk 

i Ikast-Brande Kommune. Hampen Vandværk overtager i 20/21 vandforsyning for Hjøllund 

området i Silkeborg Kommune.  

Silkeborg Kommune ønsker på baggrund af natur- og grundvandsinteresser at 

interesseområdet Ll Bredlund udgår af Råstofplan 2020.

Ydermere har Silkeborg Kommune følgende bemærkning til graveområderne Lille Hjøllund, 

St. Bredlund Vest og St. Bredlund Øst samt interesseområdet Ll Bredlund:
Silkeborg Kommune har i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 

2020 indsendt følgende bemærkning. 

”Hampen Sø:

Silkeborg Kommune mener at Retningslinje 3h i Råstofplan 2016, som handler om at

sikre at Hampen Sø ikke bliver påvirket, skal bevares i den kommende Råstofplan:

”3h) For råstofgraveområdet St. Bredlund Øst i Silkeborg Kommune vil der blive

administreret efter, at der alene kan meddeles tilladelse til indvinding af materialer over 

grundvandsspejlet. Regionen er i gang med undersøgelser der kan belyse betydning af

råstofindvinding under grundvand og evt. sænkning af grundvandsspejlet i den 

forbindelse. Først efter disse undersøgelser er foretaget og afrapporteret, kan der blive

tale om indvinding under grundvandsspejlet. Dette af hensyn til bl.a. nærliggende

Hampen Sø.””

Silkeborg Kommune gør opmærksom på dette ønske, idet det ikke har været muligt for os 

at genfinde dette krav i Forslag til Råstofplan 2020.

Silkeborg Kommune frygter, at en fremtidig udnyttelse af råstofområder ved Hjøllund, vil 

forårsage, at de eksisterende problemer med tung trafik på de små veje øst for rute 13 

bl.a. gennem Vrads by vil øges væsentligt. Indvinding i disse områder bør derfor 

begrænses mest muligt. Skal der ske indvinding bør tilladelserne betinges af, at trafik til 

og fra indvindingsområder kun må ske fra og til rute 13 og via Hedevej.

Iller, Ans og Ans syd (nyudlægning)



Side 3

Silkeborg Kommune har interesser i udvikling af Ans mod syd, da byen ikke har andre 

vækstmuligheder. Derfor planlægger Silkeborg Kommune for fremtidig byvækst i den 

sydlige del af Ans vest for Søndermarksgade i forbindelse med forslag til Kommuneplan 

2020-2032, som er i offentlig høring i perioden 17. august til 12. oktober 2020. 

Kommuneplanrammerne 25-B-38 og 25-B-35 udlægges til fremtidig byvækst i forslag til 

Kommuneplan 2020-2032. De to områder ligger vest for eksisterende graveområde og ca. 

600 meter fra det nye udpegede graveområde i Forslag til Råstofplan 2020. 

Rammeudlæggene fremgår af nedenstående kort. 



Side 4

Planlagte byvækstrammer i Ans syd ifm. Forslag til Kommuneplan 2020.

Forud for kommuneplanforslagets udpegning af nye byvækstrammer i området er der 

udarbejdet en helhedsplan for Ans, som viser, hvordan byvæksten planlægges længere ud 

i fremtiden, end kommuneplanens 12-årige tidshorisont. Illustrationen nedenfor viser, 

hvordan byvæksten forventes planlagt for området vest for Søndermarksgade i Ans i det 

lange perspektiv. Områderne C-D-E udpeges som perspektiv-områder i Forslag til 

Kommuneplan 2020-2032 med henblik på byvækst i en 30-årig periode.    



Side 5

Forventet langsigtet byvækst i sydlig del af Ans. Områderne A-B udlægges i Forslag til 
Kommuneplan 2020-2032, mens områderne C-D-E udlægges som perspektivarealer for byvækst i 
Forslag til Kommuneplan 2020-2032 (Helhedsplan Ans).

Silkeborg Kommune henstiller til, at udgravning af det nye graveområde i forslag til 

Råstofplan 2020 sker under hensyn til Silkeborg Kommunes udviklingsplaner for området 

vest for Søndermarksgade, således udgravning af råstofområdet ikke forhindrer 

byvæksten. 

Det bemærkes endvidere, at det foreslåede nye graveområde ligger hen over den vestlige 

skrænt langs den hængende smeltevandsdal dannet under istiden.

Skrænten strækker sig fra Ans i nord til Grønbæk i syd og er intakt bortset fra det 

hidtidige indvindingsområde mod nord. Skrænten er sammen med skrænten på dalens 

østside udpeget som bevaringsværdigt landskab i gældende Kommuneplan 2017-2028

samt i Forslag til Kommuneplan 2020-2032.



Side 6

Skræntens bevarelse er vigtig for oplevelsen og forståelsen at dette vigtige 

landskabsgeologiske element. 

Det er selve skrænten og et mindre område omkring skrænten, der er udpeget. Hvis 

råstofindvinding kan foregå på en måde så skrænten og en mindre bufferzone øst og vest 

for skrænten bibeholdes vil det ikke være i modstrid med kommuneplanens 

landskabsudpegning.

Overflade skyggekort, kommuneplanens landskabsudpegning fremgår med gult

Efterbehandling: Silkeborg Kommune opfordrer til, at der træffes beslutning om 

retablering af de igangværende og udpegede graveområder til rekreative formål. Området 

ligger sådan at de bynære arealer kan få en stor rekreativ værdi for borgerne i Ans.

Silkeborg Kommune gør opmærksom på at tung trafik gennem Ans til grusgraven bør 

begrænses mest muligt.



Side 7

Asklev

Silkeborg Kommune opfordrer til, at der træffes beslutning om at efterbehandling sker til 

natur. Området ligger i forbindelse med større naturarealer og området vil hurtigt udvikle 

sig til værdifuld natur. 

En meget stor del af trafikken til og fra graveområdet ved Asklev foregår i dag ad den 

smalle Rustrupvej. Den hidtidige grustransport har igennem mange år givet anledning til 

utallige klager over de trafikale forhold. Trafiksikkerhedsmæssigt har det været vurderet 

som meget uheldigt med den megen tunge trafik især gennem Them bymidte.

De politiske udvalg i Silkeborg Kommune har flere gange drøftet dette og truffet politiske 

beslutninger hvor det er forudsat, at når den nuværende indvindingstilladelse udløber, vil 

tilladelse til råstofindvinding i området ikke blive forlænget. Dette er blevet lovet borgerne 

i området bl.a. ved flere borgermøder.

På grund af de trafiksikkerhedsmæssige forhold vil Silkeborg Kommune derfor protestere 

kraftigt mod udpegningen af de nye graveområder.



Side 8

Tandskov

En del af tidligere udlagt areal er udtaget. Silkeborg Kommune har ingen bemærkninger.

Kongensbro

Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at den Bilag IV beskyttede art Strandtudse 

findes i området. Strandtudsen findes alene indenfor graveområdet og Region Midtjylland 

har ansvar for at artens funktionalitet ikke påvirkes negativt i forbindelse med gravning og 

efterbehandling.

Vi har fået borgerhenvendelser omkring trafikken til Kongensbro råstofgrav. Om at de 

kører bagud til vejen Bøgdal. Bøgdal er ikke god nok til større lastbilstrafik. I lighed med 
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bemærkninger til den gamle råstofplan, ønsker vi at grusgraven kun benytter deres 

vejadgang til rute 26. 

Grønbæk

En del af tidligere udlagt areal er udtaget. Silkeborg Kommune har ingen bemærkninger.

Ans-bodalen

Silkeborg Kommune har ingen bemærkninger 
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Sinding

Silkeborg Kommune gør opmærksom for behovet for at undgå tung trafik gennem Sinding 

og Øster Bording. Trafik fra grusgraven bør ledes til nærmeste overordnede vej, som er 

Viborgvej via Skægkær.

Generelle bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2020

Silkeborg kommune har følgende bemærkninger af mere generel karakter, samt 

bemærkninger der knytter sig til teksten i Forslag til Råstofplan 2020.

Gravning under grundvandsspejlet i relation til grundvands- og naturbeskyttelse:
Silkeborg Kommune har i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 

2020 indsendt bemærkning hertil. Silkeborg Kommune gør opmærksom på dette, da 

Silkeborg Kommune ikke kan finde retningslinjer herom fra Råstofplan 2016 medtaget i 

Råstofplan 2020. Silkeborg Kommune mener, at der i Råstofplan 2020 bør være nogle

generelle retningslinjer (for grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af naturinteresser) for

de graveområder, hvor der foretages råstofgravning under grundvandsspejlet.

Silkeborg Kommune er af den opfattelse, at der i Råstofplan 2020 skal fokuseres på, at 

der i stigende grad søges om gravning under grundvandsspejlet for at sikre større

råstofmængder i de enkelte graveområder, hvor grundvandet ligger højt og hermed

opnå bedre udnyttelse af råstofressourcen. Man skal være opmærksom på, at gravning

under grundvandsspejlet har påvirkning på grundvand, landskab og natur.

Silkeborg Kommune mener, at der under og efter råstofgravning skal være forbud mod

anvendelse af gødning, pesticider og andre stoffer, der kan nedsive og forurene

grundvandet.

Ligeledes forbud mod ændringer af dræn- og afløbsforhold, således at der kan forekomme
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koncentreret nedsivning af overfladevand indeholdende forurenende stoffer.

Der bør generelt opstilles retningslinjer for overvågning af råstofgravningens påvirkning

af grundvandsforholdene og specifikt etableres overvågning i ovennævnte

indvindingsoplande pga. graveområdets nærhed til indvindingsboringer.

Der bør opstilles retningslinjer for mulig etablering af overvågningsboringer, hvis der ligger

sårbare naturområder inden for eller i nærheden af et graveområde, hvor der foregår

råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Beregnede indvindingsoplande til vandværker vil i flere tilfælde udgøre en del af

råstofgraveområderne. Silkeborg Kommune ønsker, at Regionen i videst muligt omfang i

deres udfærdigede gravetilladelser tager hensyn til stillede vilkår i kommunens 

indvindingstilladelser i de tilfælde, hvor det er vurderet, at en given råstofgravning kan

påvirke og indvirke på grundvandsbeskyttelsen af et vandværks indvindingsopland.

Regionen har foretaget undersøgelser i flere råstofgrave for afklaring af mulige 

risikoelementer af råstofgravning under grundvandsspejlet i forhold til forurening af

grundvandsressourcen. Konklusioner fra disse undersøgelser bør således fremgå af

Råstofplan 2020.

Retningslinjer:

Retningslinje 1:

Faktaboks 3 ”Definition af råstofgraveområder og råstofinteresseområder” i Forslag til 

Råstofplan 2020.

Silkeborg Kommune vil foreslå tilføjelse skrevet med rødt.

”Inden for råstofgraveområderne kan ansøgere forvente at få tilladelse til indvinding af 

råstoffer såfremt natur og miljømæssige vurderinger ikke er til hinder for dette. Desuden 

kan indvindingsarealet blive begrænset i forhold til miljømæssige interesser.”

Retningslinje 5, efterbehandling:
Silkeborg Kommune har i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 

2020 indsendt følgende bemærkning. 

Silkeborg kommune mener, at det skal fremgå af Råstofplan 2020 at aftale om 

efterbehandling til natur skal drøftes allerede i starten af processen og før der meddeles 

gravetilladelse. Efterbehandlingsvilkår skal fastlægges i et samarbejde mellem region og 

kommune. Det bør i råstofplan 2020 fremgå, at regionen vil sikre at efterbehandlingen 

som hovedregel sker til naturformål. Efterbehandlingen kan med fordel tage 

udgangspunkt i anbefalingerne i ”Mere natur i råstofgrave, KTC 2014”.
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Silkeborg Kommune har desuden følgende generelle bemærkninger:

Trafik

For alle nye områder ønsker vi generelt, at allerede eksisterende vejadgange til

nuværende råstofgrav benyttes til udvidelserne.

Kommunerne har på nuværende tidspunkt reelt set ingen sanktionsmuligheder i forhold til 

indvinderen. Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være lettere for kommunerne at stille 

krav i forbindelse med indvindingstilladelserne. Her er det samtidig ønsket, at det bliver 

muligt at koble indvindingstilladelserne op på vilkår stillet af vejmyndigheden. Det skal 

således være muligt (i yderste tilfælde), at indvindingstilladelsen bortfalder, hvis 

indvinderen fx gentagne gange ikke overholder de vilkår, der er stillet i tilladelsen.

Silkeborg Kommune gør opmærksom på at ved drift af råstofindvindingsområder

eksempelvis er betydelig øgning af trafikken i området. Dette gælder især tunge køretøjer. 

Dette giver kommunerne som vejmyndighed et problem på flere forskellige områder. 

Mange af kommunens veje er ikke dimensioneret til tung trafik, hverken i opbygning, eller 

i geometrien. Vejene i råstofindvindingsområderne er ofte ret smalle. Der bør derfor i 

forbindelse med udpegningen af nye indvindingsområder tages højde for den potentielle 

trafikstigning og især tung trafik.

Grusgravstrafik giver derudover anledning til betydelig sekundær materialetransport i 

form af støv, sand og mudder, som trækkes med ud på det omkringliggende vejnet, ofte i 

op til 2-3 km afstand fra den enkelte grusgrav. Disse gener kan reduceres ved etablering 

af minimum 100 m fast belægning på de interne køreveje og ved etablering af 

skyllebassin inden udkørsel fra grusgraven. Det vil dog ikke stoppe aflejringen af 

grusgravsmaterialer på de omkringliggende veje, hvorfor Silkeborg Kommune ønsker at 

der i evt. tilladelser indføres en forpligtelse til renhold/fejning og indsamling/bortskaffelse 

af tabt materiale/sand/sten/grus på de nærmeste vejstrækninger.

Vi ser nedenstående problemer i forbindelse med råstofgravning og peger på

nedenstående mulige værktøjer, som kan være med til at afhjælpe problemerne. Der

skal selvfølgelig i det konkrete tilfælde tages stilling til, hvilke værktøjer der er relevante 

at benytte sig af.

Silkeborg Kommune oplever særligt udfordringer i forhold til det nedenstående ved

følgende grusgrave:

 Sinding

 Ll. Hjøllund

 Asklev

 Ans/Iller

Trafiksikkerhed:
Der cykles ofte på de smalle og mindre veje; både skolebørn, og motionister, netop fordi

vejene ligger afsides og ikke er meget befærdede.Silkeborg Kommune ønsker, at det skal 

være muligt for vejmyndigheden at stille krav om, at kørsel til og fra grusgraven ikke 

sker samtidig med, at der er mange skolebørn på vejene.
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Tidsrummet 7-8:30 kunne friholdes for trafik til og fra grusgravene, når vigtige skoleveje

ligger på en primær rute til grusgraven. Et lignende krav til tidsrum ses i forhold til støj 

og støv, og vi mener, at det bør kunne overføres til trafik.

Rutetrafik:
På nogle af de smalle veje i landzonerne, kører der ofte busruter/skolebusruter, som

fylder i bredden. Der er ikke mange af de små veje i landzonerne, der er 6,5 meter brede

eller derover, som det kræver for at få to lastbiler (eller en lastbil og bus) forbi hinanden.

Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være muligt at stille krav til indvinderen om 

etablering af vigepladser på relevante steder. Vigepladserne skal etableres for

indvinderens regning. Det er normalt muligt for kommunerne at indgå udbygningsaftaler

med bygherren jf. planloven, når der er behov for anlæg på offentlig vej, og som 

bygherren har en interesse i, at der bliver anlagt. Vi mener, at et lignende princip bør 

kunne overføres til råstofområdet.

Veje og rabatter, der ødelægges:
Da vejene i landzonerne ofte ikke er dimensioneret til større køretøjer, stiger kørsel i

rabatarealerne. Når lastbilerne møder andre pladskrævende trafikanter, bliver den og

den modkørende ofte nødt til at benytte rabatterne for at passerer hinanden, og det er

bl.a. med risiko for af vælte med køretøjerne, skulle rabatten være blød og ikke egnet til 

kørsel. Derfor er der ofte behov for en sideudvidelse af vejene nær grusgravene.

Silkeborg Kommune ønsker, at det skal være muligt at stille krav til indvinderen om

sideudvidelse af relevante veje. Sideudvidelserne skal etableres for indvinderens regning.

Det er normalt muligt for kommunerne at indgå udbygningsaftaler med bygherren jf.

planloven, når der er behov for anlæg på offentlig vej, og som bygherren har en 

interesse i, at der bliver anlagt. Vi mener, at et lignende princip bør kunne overføres til 

råstofområdet.

Adgang/ruter til og fra indvindingsområder:
Ofte er vejen til indvindingsområderne ikke egnet til den øgede trafikmængde og specielt

ikke egnet til tung trafik. Det skal huskes, at landbrugskørsel ikke er det samme som en

mere eller mindre fast rutekørsel af lastbiler. Små byer og landsbyer med sving uden 

oversigt vil blive trafikfarlige, og der belastes med en del mere støj.

Silkeborg Kommune ønsker, at det i højere grad skal være muligt for vejmyndigheden at 

stille krav til, hvilke ruter der skal benyttes til og fra grusgraven. Dette er relevant for de

grusgrave, som selv varetager kørslen til og fra grusgraven.

Silkeborg Kommune ønsker, at Region Midt medvirker til, at der udarbejdes 

hjemmelsgrundlag for at regulere trafikken.
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Andre bemærkninger:

Silkeborg Kommune noterer sig og bakker op om følgende udsagn i forslag til Råstofplan 

2020, side 41:

”I partnerskaber vil vi i det fremtidige arbejde analysere på, hvor der er 

forbedringsmuligheder indenfor råstofområdet. Herunder hvordan man kan passe på den 

knappe råstofressource ved at implementere en bæredygtig omstilling. Vi vil således sigte 

mod, at den økonomiske vækst afkobles fra anvendelsen af primære råstoffer og, i det 

omfang det er muligt, substituere med genbrugsmaterialer.”

Venlig hilsen

Lauge Clemmensen

Direktør

Hans Jørgen Okholm
Formand for Plan- og Vejudvalget

Claus Løwe Klostergård
Formand for Klima- og
Miljøudvalget
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Indledning  
I den politiske budgetaftale for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23, som hele byrådet 
undtagen Enhedslisten står bag, har parterne aftalt, at ”For at sikre balance i budgettet i 2021 
samt et råderum til om- og nyprioriteringer ønsker parterne, at der udarbejdes et reduktions-
katalog på 100 mio. kr., som fremlægges på byrådets målseminar. Parterne er enige om, at 
budgettet skal bringes i balance fra 2021 og fremefter.” 

På byrådets målseminar fremlagde administrationen en række reduktionsforslag, som efterføl-
gende har været til drøftelse og høring i fagudvalgene.  

Borgmesteren fremlægger nu dette reduktionskatalog med forslag for 70,6 mio. kr. i 2021. 
Reduktionskataloget er fortroligt indtil Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet hvilke for-
slag, der skal i offentlig høring. I august/september vil de budgetmæssige konsekvenser blive 
genberegnet for budget 2021, da effekten ændres som følge af senere beslutningstidspunkt.  

Reduktionsforslagene 
I kataloget er der 60 mulige reduktionsforslag. 

Forslagene er driftsmæssigt udregnet med nettoeffekt i hvert af årene 2021 til 2024 på hen-
holdsvis 2021: 70,6 mio. kr.; 2022: 77,2 mio. kr.; 2023: 77,6 mio. kr. og 2024: 77,6 mio. kr. 

Reduktionsforslagene er opdelt i henhold til de afdelinger/stabe, som reduktionerne primært 
kan henføres til. Der kan således være forslag, som delvist berører andre afdelinger/stabe, 
men i al væsentlighed vil reduktionen være inden for afdelingens/stabens fagområde. Forsla-
gene kan også vedrøre flere udvalg.  

Bemærk at forslag 7 ”Udbud af sprogskolen”, forslag 31 ”Opsige lejekontrakten for kontorfaci-
liteter på Vejlsøvej” og forslag 54 ”Reduktion i direktionen” er effektueret/ved at blive effektu-
eret. 

Engangsinvesteringer m.v. 
Er der behov for engangsinvestering, eksempelvis anlæg, er disse udgifter ikke modregnet i 
besparelsespotentialet. På enkelte reduktionsforslag kan desuden være anført konsekvenser 
for andre afdelinger/stabe, der ikke er opgjort, men som beløbsmæssigt ikke vurderes at æn-
dre væsentligt på potentialet.  

Personalereduktioner 
Såfremt der vedtages reduktionsforslag, som medfører behov for personalereduktioner, er Sil-
keborg Kommune forpligtet til i videst muligt omfang at afbøde virkningerne for de medarbej-
dere, som måtte blive ramt af reduktionerne. Dette bør ske gennem planlægning, frivillige fra-
trædelsesaftaler, omplacering, tilbud om omskoling, orlov, ansættelsesstop samt midlertidig 
jobbank. 

Eventuelle afskedigelser vil ikke kunne få fuld budgetmæssig virkning i 2021. De berørte med-
arbejdere kan have op til 6 måneders opsigelsesvarsel, hvorfor afskedigelser tidligst vil kunne 
få fuld budgetmæssig virkning fra 1. juni 2021. For nogle medarbejdere kan der evt. blive tale 
om fratrædelsesgodtgørelse, som ikke er indregnet. 
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Både før, under og efter afskedigelserne, vil kommunen forsøge at omplacere de medarbejde-
re, som bliver ramt af personalereduktionerne. En sådan omplacering vil kunne ske indenfor 
hele Silkeborg Kommune. 

Processen med personalereduktion som følge af besparelser og omstruktureringer starter med, 
at de generelle forhold behandles i HovedMED. Her orienteres der om baggrunden, hvem der 
er beslutningstager, økonomiske forhold, organisering og fremtidig opgavevaretagelse samt 
tidsplan.  

I HovedMED skal der ske en drøftelse af retningslinjerne, og der skal tilstræbes enighed om de 
retningslinjer og kriterier, der skal gælde for personalereduktion. Retningslinjerne er vigtige, 
da de giver gennemsigtighed i hele processen, således at HovedMED og personalet er klar 
over, efter hvilke retningslinjer ledelsen vil foretage afskedigelser. 

Nøgletal 
For alle fagområder præsenteres indledningsvist nøgletal, som viser kommunens udgiftsniveau 
opgjort pr. indbygger, pr. barn i skolealderen eller anden relevant nævner. Nøgletallene byg-
ger på KL´s definition af brede nøgletal for hvert fagområde i KLs råderumsbenchmark: 
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-
udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-
dialogvaerktoej/ 

For hvert nøgletal kan ses udvikling i nøgletallet over tid samt, hvordan Silkeborg Kommune 
placerer sig i forhold til andre kommuner.  

Nøgletallet er suppleret med et råderumsbenchmark, som er et redskab til at undersøge, hvor 
der er muligheder for at skabe råderum. Formålet med benchmarkingen er at understøtte ”un-
dren” og en drøftelse af, hvordan kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt på tværs af 
fagområder. Råderumsbenchmarkingen har ikke til formål at give et facit for, hvor meget Sil-
keborg Kommune kan reducere udgifterne med på de enkelte fagområder. I datagrundlaget er 
der eksempelvis ikke taget højde for socioøkonomi og demografi.  

 

 

 

Læsevejledning 
På side 4 vises en samlet oversigt over reduktionsforslagene fordelt på afdelinger og stabe.  

Herefter er der en indholdsfortegnelse, som er interaktiv. Det betyder, at du kan klikke på den 
enkelte overskrift og gå direkte til nøgletal og forslag.  

Fra side 8 er forslagene opdelt afdelings-/stabsvis med relevante nøgletal på området, sum-
men af afdelingens/stabens forslag og forslagene. 

Samtlige forslag er nummereret fortløbende. Forslagets nummer står før forslagets overskrift.  

På side 94 vises en samlet oversigt over reduktionsforslagene fordelt på udvalg.   

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
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Samlet oversigt over reduktionsforslagene – fordelt på af-
delinger og stabe 
 

Antal   Afdeling/stab 2021 2022 2023 2024 
forslag             

11  Beskæftigelsesafdelingen 19,7 20,0 19,4 19,4 
8  Børne- og Familieafdelingen 3,3 4,5 4,5 4,5 

7  
Kultur- og Borgerserviceafdelin-
gen 2,5 4,5 4,5 4,5 

5  Skoleafdelingen 1,9 2,3 2,3 2,3 
7  Socialafdelingen * 4,6 4,6 4,6 4,6 

10  Sundheds- og Omsorgsafdelingen 24,3 26,8 26,8 26,8 
4  Teknik- og Miljøafdelingen 2,4 2,6 2,6 2,6 
0  Ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 
2  Organisation og Personale 1,3 1,3 1,3 1,3 
6  Økonomi og IT 10,7 10,7 11,7 11,7 

60   Mio. kr. i alt (afrundet) 70,6 77,2 77,6 77,6 
 

Der er afrundet i opgørelsen for hver afdeling/stab. Den samlede sum er udregnet på bag-
grund af de faktiske forslag før afrunding.  

*En del af reduktionerne vedrører også Sundheds- og Omsorgsafdelingen, men er p.t. ikke 
fordelt på afdelingerne. 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Beskæftigelsesafdelingens område. Først vises en 
skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

1 
Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved op-
start af sygedagpengesager 0,600 0,600 0,000 0,000 

2 
Reduktion i centersupport for center for Jobreh-
abilitering og Integration 0,450 0,450 0,450 0,450 

3 
Reduktion i den tidlige og opsøgende virksom-
hedsrettede indsats 6,800 6,800 9,100 9,100 

4 
Øget kommunalt socialt ansvar - flere borgere i 
kommunale fleksjob 0,300 0,300 0,300 0,300 

5 
Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområ-
det 0,500 0,500 0,500 0,500 

6 Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke 0,250 0,500 0,500 0,500 

7 Udbud af sprogskoleindsatsen 4,000 4,000 4,000 4,000 

8 
Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af 
aktiveringsgodtgørelse 3,800 3,800 3,800 3,800 

9 
Ændring i vagtordningen på Jobcentret på 
Drewsensvej 0,500 0,500 0,500 0,500 

10 Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab 0,225 0,225 0,225 0,225 

11 Ophør af mestringsenheden 2,300 2,300 0,000 0,000 

  I alt 19,725 19,975 19,375 19,375 
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(1) Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved opstart af sygedagpen-
gesager 

ØKE  
 
Forslag 1 

Bevilling 14 Centralfunktioner  Fuld effekt:   
0,6 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I 2018 blev der godkendt en forlængelse og udvidelse af investeringen på sygedagpenge- og 
jobafklaringsområdet. Beskæftigelsesafdelingen er i gang med at omlægge en del af de admini-
strative arbejdsgange i forbindelse med opstart af sagerne. I den forbindelse vil det være muligt 
at indarbejde særlige initiativer i opstarten af sagen, som vil betyde, at det ikke længere vil væ-
re nødvendigt med en særlig fremskudt socialfaglig indsats ved ansøgning og opstart af sagen. 
 
Investeringen er godkendt til og med 2022, hvorfor der ikke er et reduktionspotentiale i 
2023/2024. 
 
Konsekvens for borgere: 
Der kan være flere borgere, der vil skulle modtage forsørgelse i længere tid. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion svarende til ca. 1,33 stilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, vil det evt. kunne medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser 
på bevilling 67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførsler som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig 
kan der evt. være konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgel-
sesydelser i længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,6  0,6    
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(2) Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Inte-
gration 

ØKE 
AMU 
Forslag 2 

Bevilling  
14 Centralfunktioner 
66 Arbejdsmarked - overførsler 

Fuld effekt:    
0,45 mio. kr. 

 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Centersupport varetager de administrative funktioner i centeret, og de passer centerets recepti-
on og telefon. Derudover løser de en lang række administrative opgaver, som er forbundet med 
borgersagerne, fx enkelte opfølgninger og indkald til samtaler.  
Opgaverne er lagt i centersupport for at frigøre mere tid til borgerkontakt ved de koordinerende 
sagsbehandlere og løser en lang række administrative opgaver for sagsbehandlerne, så de kan 
bruge mest muligt tid på borgersagerne. Derudover bemander centersupport centerets telefon 
og reception. 
 
Reduktionen kan foretages ved at reducere centersupport med 1 medarbejder. Reduktionen vil 
være fordelt på hhv. bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler, 
da medarbejderne i support både løser administrative opgaver og opgaver i tilknytning til den 
aktive beskæftigelsesindsats.  
 
Konsekvens for borgere: 
Væsentlig forringelse af serviceniveau ved henvendelser til centeret, hvor der særligt må forven-
tes længere ventetid ved både personlige og telefoniske henvendelser.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med 1 administrativ supportstilling. 
 
Sagsbehandlerne vil få tilført en række administrative dokumentationsopgaver, som betyder, at 
de får mindre tid til den enkelte borgersag og mindre tid til at mødes med borgeren.  
 
Der skal bruges med tid på koordinering omkring de administrative opgaver, når ansvaret forde-
les ud på en lang række sagsbehandlere fremfor medarbejderen i support. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(3) Reduktion i den tidlige og opsøgende virksomhedsrettede indsats  
AMU 
 
Forslag 3 

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Fuld effekt:    
Scenarie 1: 6,8  

Scenarie 2: 4,55 
mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er reduceret med 2,3 mio. kr. i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets be-
handling 11. august 2020. 
 
En stor del af borgerne på tværs af alle beskæftigelsesområdets målgrupper modtager en virk-
somhedsrettet beskæftigelsesindsats. 
 
Virksomhedskonsulenternes primære opgave er at hjælpe borgerne med at fastholde eller finde 
et konkret job eller virksomhedspraktik. De understøtter samtidig borgerne i at afdække rele-
vante kompetencer, finde relevante veje på arbejdsmarkedet og kvalificere borgerens CV og 
jobsøgning. Virksomhedskonsulenterne hjælper også med at skabe kontakten til relevante virk-
somheder og skabe det gode match mellem virksomhed og borger. De hjælper herefter med at 
skabe rammerne for, og følge op på, at det lykkes for både borgere og virksomhed. 
 
En bred vifte af forskning på området viser, at en tidlig og målrettet virksomhedsrettet indsats 
er den mest effektfulde indsats til at få borgere i job og/eller fastholdt i nuværende job. Derfor 
er den virksomhedsrettede indsats et højt prioriteret omdrejningspunkt for beskæftigelsesind-
satsen i Silkeborg Kommune og indgår som et centralt led i de senere års investeringer i be-
skæftigelsesindsatsen.  
 
Indsatserne er opbygget ved at den samme medarbejder både løser myndighedsopgaver og be-
skæftigelsestilbud efter beskæftigelsesloven. En reduktion vil betyde, at færre borgere vil få en 
håndholdt virksomhedsrettet indsats, og i stedet vil det være nødvendigt med en mere klassisk 
tilgang, hvor sagsbehandleren løser myndighedsopgaven og kontakten i den beskæftigelsesret-
tede indsats vil blive væsentligt forringet. Vi forventer, at både borgere, virksomheder og med-
arbejdere vil opleve negative konsekvenser ved at reducere på de virksomhedsrettede indsatser.  
 
Reduktion af den virksomhedsrettede indsats vil primært betyde reduktion i indsatsen for de 
udsatte ledige og sygemeldte borgere, i særlig grad sygedagpengemodtagere, integrationsbor-
gere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  
 
Samtidig vil reduktion i den virksomhedsrettede indsats betyde, at de besluttede og forankrede 
og investeringer i beskæftigelsesindsatsen afvikles.  
 
Der er to scenarier for reduktionen: 
Scenarie 1 
Omfatter reduktion med 9,1 mio. kr. svarende til 20 virksomhedskonsulentstillinger i jobcentret. 
Konsekvensen vil være, at løbende vil ca. 400 borgere ikke længere kunne tilbydes virksom-
hedsrettet indsats, hvor de understøttes med gode jobmatch til virksomhederne. Hertil kommer, 
at mange virksomheder vil opleve reduceret hjælp til at få kvalificerede medarbejdere. 
 
Scenarie 2 
Omfatter reduktion med 4,55 mio. kr. svarende til 10 virksomhedskonsulentstillinger i jobcen-
tret. Konsekvensen vil være, at løbende vil ca. 200 borgere ikke længere kunne tilbydes virk-
somhedsrettet indsats, og at virksomheder vil opleve reduceret hjælp til at få kvalificerede med-
arbejdere.  
 
Konsekvens for borgere: 
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• Løbende vil 400 færre borgere modtage virksomhedsrettet indsats i scenarie 1 
• Løbende vil 200 færre borgere modtage virksomhedsrettet indsats i scenarie 2 
• Færre ledige matches til konkrete jobåbninger  
• Borgerne oplever mindre sammenhæng og reduceret kontakt i deres forløb 
• Flere borgere får behov for offentlig forsørgelse i længere perioder 
• Virksomhederne oplever reduceret hjælp til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 

 
Konsekvens for personale: 
• Reduktion med ca. 20 virksomhedskonsulent-stillinger i jobcenteret i scenarie 1 
• Reduktion med ca. 10 virksomhedskonsulent-stillinger i jobcenteret i scenarie 2 
• Forøget sagsmængde pr. medarbejder samt en mere opdelt opgavevaretagelse med forøget 

ressourceanvendelse til koordinering, beskrivelser og opfølgning.  
• Reduceret mulighed for at fastholde og videreudvikle en forskningsbaseret beskæftigelses-

faglighed funderet i en virksomhedsrettet indsats 
 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, vil det forventeligt medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser 
på bevilling 67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførsler som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig 
forventes konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

Scenarie 1 6,8 6,8 9,1 9,1 
Scenarie 2 4,55 4,55 4,55 4,55 
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(4) Øget kommunalt socialt ansvar – flere borgere i kommunale fleks-
job 

AMU  
 
Forslag 4 

Bevilling 67 Sociale overførsler Fuld effekt:    
0,3 mio. kr. 

 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget omfatter ansættelse af 8 borgere i fleksjob på kommunens arbejdspladser inden for de 
eksisterende økonomiske rammer. Der vil således ikke ske en tilførsel af midler til de afdelinger, 
der ansætter flere borgere i fleksjob. De fleksjobansatte kan løfte opgaver, som ellers kan være 
vanskeligt at få løst med almindelig ordinær arbejdskraft. F.eks. flere hænder i de tidsrum i dag-
institutionerne, hvor der er flest børn, rengøring på mindre institutioner, hvor opgaven ikke ud-
gør en fuldtidsstilling mm.  
 
Hvis Silkeborg Kommune som organisation ansætter de 8 borgere, vil det medføre en reduktion 
af overførselsudgifterne på 0,3 mio. kr.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ansætter kommunen flere i fleksjob vil det betyde, at flere ledige opnår beskæftigelse og delvis 
selvforsørgelse. 
 
Konsekvens for personale: 
8 medarbejdere mere i fleksjob i kommunens organisation. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Organisationen skal løfte et større socialt ansvar indenfor deres eksisterende budgetrammer.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(5) Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområdet 
ØKE 
 
Forslag 5 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt:  
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Inden første opfølgning på sygedagpenge har det tidligere været lovpligtigt at indhente en læge-
erklæring, jfr. sygedagpengelovens §§11a-b. Efter en lovændring er det nu blevet frivilligt. Fra 
1. januar 2020 kan kommunen vurdere, om sagen er tilstrækkeligt belyst, eller der er behov for 
lægeerklæring LÆ 285.  
 
Lægeerklæringen indeholder lægens vurdering af muligheden for at vende tilbage til arbejds-
markedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. I øvrigt 
kan kommunen ligeledes fra 1. januar 2020 indhente LÆ 285, hvis den sygemeldte selv ønsker 
det og den ikke er indhentet forud for opfølgningssamtalen. 
 
De nye muligheder forventes at medføre et besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Der forventes ingen konsekvenser for borgerne, idet der fortsat vil blive indhentet lægeerklæ-
ring, når det skønnes relevant for oplysningen af sagen. 
 
Konsekvens for personale: 
Der forventes ingen konsekvens for medarbejderne. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Der forventes ingen negativ konsekvens på bevillinger. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5   0,5  0,5  0,5  
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(6) Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke 
AMU  
 
Forslag 6 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:  
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget rummet to perspektiver: 

1. En generel reduktion i brugen af tolk. 
2. Ændre brugen af tolk til i højere grad at bruge telefon- og videotolkning fremfor fremmø-

de tolkning. 
 
Generelt: 
Tolkeudgifterne kan i udgangspunktet afholdes på to forskellige måder: 

• Hvis tolkebistanden er et nødvendigt led i en i refusionsberettiget foranstaltning konteres 
udgiften sammen med den pågældende foranstaltning. 

• Hvor tolkebistanden anvendes om en almindelig del af den kommunale vejledningsfor-
pligtigelse, afholdes udgiften på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler. 

Silkeborg Kommune har i 2019 haft tolkeudgifter for ca. 3. mio. kr. på bevilling 66 Arbejdsmar-
ked - overførsler. Til sammenligning var tolkeudgifterne på ca. 3,4. mio. kr. i 2018. Mindrefor-
bruget i 2019 skyldes dels færre tolkninger, men også at tolkeopgaven var i udbud i 2019, hvil-
ket medførte en reduktion i prisen på tolk. En del af udgiften i både 2018 og 2019 er gået til to 
tolke, som er ansat i Beskæftigelsesafdelingen, hvor de tolker for medarbejderne i Integrations-
funktionen. 
 
Udgiften på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler dækker tolkebistand på tværs af kommu-
nen, hvor de mest udgiftstunge områder er de store velfærdsområder i Skole-, Beskæftigelses-, 
Social- og Børne- og Familieafdelingerne. Tolkeudgifterne dækker udgifterne til fremmøde-, tele-
fon- og skriftlig tolkning (oversættelser). Tolkemidlerne administreres i en central pulje, som er 
placeret i Beskæftigelsesafdelingen, men bestillingen af tolk foretages af den enkelte medarbej-
dere i de forskellige afdelinger, og der foreligger ikke nogen centrale retningslinjer for, hvornår 
der kan/bør rekvireres en tolk eller hvilke dokumenter, der med rette kan/bør oversættes.  
 
En gennemgang af forbruget i hhv. 2018 og 2019 viser et fald i antallet af unikke personer, som 
har fået tolkebistand, men i samme periode er tolkeudgifterne, som er bogført uden et cpr. nr., 
steget med ca. 400.000 kr. Gennemgangen viser også, at hovedparten af borgerne får under 5 
tolkninger om året, men der er også eksempler på borgere, som får op til 65 tolkninger på et år. 
 
Ad 1) Generel reduktion i brugen af tolk 
Som et led i den nationale integrationsindsats peger flere på, at brugen af tolk kan reduceres 
uden det påvirker effekten af mødet med borgeren. Det er vanskeligt at finde evidens på områ-
det, men flere projekter på landsplan har arbejdet med at reducere brugen af tolk og det har 
været forbundet med positive erfaringer. 
 
Det vil kræve en tværgående analyse af tolkeforbruget for at identificere de områder, hvor for-
bruget kan reduceres, uden det får indflydelse på borgerens retsstilling, men det formodes, at 
der er en gruppe borgere, hvor tolken bestilles uden tilstrækkelig vurdering af behov, ligesom 
der formodes at være et potentiale i at se på anvendelse af skriftlige tolkning (oversættelser) i 
forbindelse med fx forældremøder, indkaldelser til samtaler mv.  
Samtidig vil en generel reduktion i brugen af tolk også understøtte budskabet om, at det er vig-
tigt at lære det danske sprog som et led i integrationen.  
 
Ad 2) Øget brug af video- og telefontolkning 
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Fremmøde tolkning er den dyreste form for tolkning og fortsat den form for tolkebistand, som 
benyttes oftest. Brugen af hhv. video- og telefontolkning er en væsentlig billigere løsning og ved 
målrettet at arbejde med brugen af de tolkeformer vil kommunen kunne spare på udgifterne til 
tolkebistanden, men samtidig kunne tilbyde tolkebistand i de tilfælde, hvor det er påkrævet.  
 
Et yderligere incitament for at øge brugen af hhv. video- og telefontolkning er, at tolkebureauet 
har nemmere ved at skaffe kvalificerede tolke, når den geografiske placering ikke er afgørende, 
idet tolken ved en telefontolkning kan befinde sig i fx København under tolkningen. 
 
Beskæftigelsesafdelingen har en formodning om, at kommunen samlet vil kunne spare 0,5 mio. 
kr. på tolkeudgifter, hvis der laves centrale retningslinjer for brugen af tolk, som sigter på at 
reducere brugen af alle former for tolkning, herunder oversættelse af dokumenter, men som 
også sigter på at i højere grad at anvende hhv. video- og telefontolkning i stedet for fremmøde 
tolkning.  
  
Konsekvens for borgere: 
Risiko for at borgerne; 

• ikke forstår breve fra kommunen, medmindre de opsøger netværk, der kan hjælpe dem 
med forståelse.  

• vil blive frustreret over deres manglende evne til at gøre sig forståelige og det kan på-
virke indholdet af samtalen/mødet med borgeren. 

 
Mulighed for at borgerne: 

• gør en mere aktiv indsats for at forstå kommunikationen med kommunen og styrker sine 
kompetencer til at inddrage netværk og ressourcepersoner, så de kan hjælpe.  

• at skabe bedre samtaler, hvor forstyrrelsen (tolken) er væk.  
 
Adgang til mere kvalificeret tolkning ved øget brug af hhv. telefon- og videotolkning. 
 
Konsekvens for personale: 
Personalet skal arbejde med at inddrage øvrige kommunikationsformer (fx visuelt) i mødet med 
borgeren, så budskabet kan gøres forståeligt uden tolk. Der skal arbejdes med en ændring af 
mindset, som har fokus på, at kommunikationen kan lykkedes uden tolk. 
 
Personalet skal udvikle faglighed, der gør dem i stand til at i højere grad at vurdere borgerens 
behov for tolk.  
 
Adgang til mere kvalificeret tolkning ved øget brug af hhv. telefon- og videotolkning. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
  
 

2021 2022 2023 2024 

 0,25   0,5   0,5  0,5   
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(7) Udbud af sprogskoleindsatsen 
AMU 
 
Forslag 7 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:    
4,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret/i gang med at blive effektueret. 
 
Justering af kvalitetsniveau af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med 
udbud af opgaven. Nuværende kontrakt med Sprogcenter Midt udløber ved udgangen af 2020 og 
Arbejdsmarkedsudvalget har i november 2019 besluttet, at opgaven skal sendes i udbud mhp ny 
aftale fra 2021. Hvis kvaliteten af ydelserne sænkes til samme niveau som i omegnskommuner, 
forventer Beskæftigelsesafdelingen en prisreduktion svarende til 4 mio. kr. ift. eksisterende ni-
veau.  
 
Konsekvens for borgere: 
En lavere kvalitet i sprogundervisningen kan føre til, at borgerne er længere om at gennemføre 
uddannelse og opnå tilstrækkelige sproglige kvalifikationer til arbejdsmarkedet, og dermed at de 
forbliver længere tid på offentlig forsørgelse. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig kan der væ-
re en konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 4,0 4,0  4,0 4,0 
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(8) Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgø-
relse  

AMU 
 
Forslag 8 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:   
3,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det fremgår af LABs (lov om aktiv beskæftigelse) §176, at personer*, som deltager i virksom-
hedsrettet aktivering efter Jobcenterets vurdering kan få op til 1.000 kr om måneden i godtgø-
relse. Af §176 stk. 2 fremgår det ydermere, at kommunen selv fastsætter retningslinjer for ud-
betalingen og vejledning af relevante borgere. Det er en tidligere politisk beslutning, at Silkeborg 
Kommune bevilger godtgørelse efter kan-bestemmelsen, men vi har lovmæssigt mulighed for at 
justere i retningslinjerne og serviceniveauet.  
 
Hvis borger har under 24 km til arbejdspladsen godtgøres der for udgifterne forbundet med at 
købe et buskort, mens der godtgøres med en kilometertakst på 0,99 kr pr. km, hvis der er mere 
end 24 km til arbejdspladsen. Den nuværende arbejdsgang er, at den enkelte sagsbehand-
ler/beskæftigelseskonsulent bevilger godtgørelsen i forbindelse med oprettelse af tilbud. Hvis 
borger har under 24 km til arbejdspladsen laves en beregning med udgangspunkt i, hvor mange 
buszoner den enkelte borger skal transportere sig. Hvis borger har over 24 km til arbejdsplad-
sen, vejledes borgeren i selv at udfylde relevante oplysninger på SKATs hjemmeside, for at få 
udbetalt befordringsgodtgørelse.  
 
Det anbefales, at Silkeborg Kommune ændrer de nuværende retningslinjer omhandlende aktive-
ringsgodtgørelse i forbindelse med afgivelse af tilbud efter kapitel 11, 13 og 14, så de omfattede 
målgrupper ikke længere får dækket udgifter til transport, hvis de har under 24 km til arbejds-
pladsen. Det vil samlet set give en besparelse på 3,8 millioner kr. Dog med forbehold for en risi-
ko for øgede udgifter til ydelser, hvilket uddybes i næste afsnit. 
 
*Målgrupper omfattet: kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, 
ledige selvforsøgende og unge under 18 år.  
 
Konsekvens for borgere: 
Økonomisk konsekvens for ydelsesmodtagere, som i forvejen har et lavt rådighedsbeløb. Det 
kan derfor få negativ betydning for fremmødet på arbejdspladsen, hvilket kan resultere i øget 
ledighedslængde. 
 
Konsekvens for personale: 
Personalet kan opleve en øget frustration hos berørte borgere og en vanskeligere samarbejdsre-
lation, som følge af at borgerens økonomi bliver påvirket af ændringen.  
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere evt. vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig kan der 
være en konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
Tidshorisont: 
 
 2021 2022 2023 2024 
 3,8  3,8  3,8  3,8 
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(9) Ændring i vagtordningen på Jobcentret på Drewsensvej 
ØKE 
 
Forslag 9 

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fuld effekt:   
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ejendomme stiller i dag en vagt til rådighed hver dag fra kl. 10 – 15 (kl. 10-17 om torsdagen) 
på Jobcentret på Drewsensvej, og Beskæftigelsesafdelingen har en udgift på ca. 600.000 kr. til 
ordningen. 
 
På de øvrige jobcentre er en del af personalet uddannet til at varetage vagtfunktionen sidelø-
bende med deres almindelige opgaver. Personalet får et funktionstillæg for at løse vagtopgaven. 
En lignende ordning kan indføres på jobcentret på Drewsensvej. 
 
Ved at uddanne en del af jobcentrets medarbejdere til at varetage vagtfunktionen sideløbende 
med deres almindelige opgaver, vil der kunne frigøres ressourcer. Medarbejdere med vagtfunk-
tion skal have et tillæg for denne opgave, hvorfor besparelsespotentialet vurderes at være ca. 
0,5 mio. kr. 
  
Konsekvens for borgere:  
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Kan påvirke oplevelsen af tryghed, men vurderingen er, at opgaven kan løses uden konsekven-
ser for personalet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Teknisk Service oplyser, at de skal reducere medarbejderstyrken med 1 årsværk, hvis reduktio-
nen foretages.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5   0,5 0,5 0,5 
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(10) Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab 
ØKE 
 
Forslag 10 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt:    
0,225 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingens stab reduceres med 0,5 stilling. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ikke en direkte konsekvens for den enkelte borger på kort sigt. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med 0,5 stilling i staben. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,225 0,225 0,225 0,225 
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(11) Ophør af mestringsenheden 
AMU  
 
Forslag 11 

Bevilling 61 Arbejdsmarked – service  Fuld effekt:   
2,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Mestringsenheden blev igangsat i maj 2019 som en del af en samlet investering på sygedagpen-
geområdet og med lovhjemmel i sundhedslovgivningens § 119. Formålet med Mestringsenheden 
er at tilbyde en forebyggende indsats, der via vejledning og sundhedsindsatser forebygger sy-
gemelding eller længere tids sygemelding hos borgere i Silkeborg Kommune. Enheden er et gra-
tis og anonymt tilbud, som arbejdsgivere og praktiserende læger kan henvise borgerne til ved 
begyndende tegn på sygdom, der kan medføre længere tids sygefravær og dermed risiko for at 
blive sygedagpengemodtager. 
 
Da enheden har lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende og sundhedsfremmende 
tilbud, er det en ny og afprøvende indsats på beskæftigelsesområdet, og den grundliggende evi-
dens for indsatsen er således mere spinkel end ved andre indsatser på sygedagpengeområdet. 
 
Det har indtil videre ikke været muligt at nå målet om hjælp til 200 borgere årligt. Arbejdsmar-
kedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede derfor i juni 2020, at Mestringsenhe-
den skulle nedjusteres, sådan at forventningen til antallet af borgere, der modtager hjælp fra 
enheden, reduceres til 100 borgere årligt, hvilket vurderes mere realistisk ud fra nuværende 
erfaringer. Halvdelen af besparelsen i dette forslag er således allerede realiseret, men forslaget 
rummer desuden et forslag om afvikling af den resterende del af Mestringsenheden. 
 
Investeringen er godkendt til og med 2022, hvorfor der ikke er et reduktionspotentiale i 
2023/2024. 
 
Konsekvens for borgere: 
Afvikling af Mestringsenheden vil medføre, at vi reducerer den opsøgende vejledning og hjælp til 
borgere og virksomheder om at forebygge sygemeldinger og sikre fastholdelse i jobbet.  
 
Konsekvens for personale: 
Afvikling vil medføre reduktion af 4 stillinger. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det over tid medføre udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,3 2,3  0 0 
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Børne- og Familieafdelingen 
Nøgletal 
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25 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Børne- og Familieafdelingens område. Først vises 
en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

12 Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen 1,300 1,300 1,300 1,300 

13 
Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjelle-
rup 0,300 0,300 0,300 0,300 

14 
Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalom-
råder 0,200 0,200 0,200 0,200 

15 
Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige 
med sprogvanskeligheder 0,600 1,200 1,200 1,200 

16 Nedlæggelse af Familieværksætterne 0,200 0,400 0,400 0,400 

17 
Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til 
skolebørn 0,200 0,200 0,200 0,200 

18 

Reduktion i antallet af medarbejdere i den ad-
ministrative support til familie- og børnehandi-
cap  0,450 0,450 0,450 0,450 

19 
Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsan-
visningen 0,000 0,450 0,450 0,450 

  I alt 3,250 4,500 4,500 4,500 
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(12) Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen  
BUU 
 
Forslag 12 

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
1,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Pladserne i dagplejen udnyttes bedre ved at: 

• Sende tilbud om plads i vuggestue og dagpleje tidligst 2 og seneste 1 måned før behov 
for plads i stedet for 4 måneder før behov. 

• Sende tilbud om plads i børnehave til dagplejebørn 1 måned før start i stedet for 3 må-
neder  

• Reducere søskendes fortrin til en bestemt dagplejer til kun at gælde, hvis en større sø-
skende passes i dagplejen samtidig. 

 
Den bedre udnyttelse af pladserne skyldes at ændringer i perioden mellem pladsen er accepteret 
og barnet starter kan medføre tomme pladser, og disse vil blive reduceret. En reduktion af 
tomme pladser i dagplejen vil medføre en besparelse. Da vuggestuer tildeles ressourcer efter det 
faktiske børnetal vil evt. ledige pladser her ikke medføre en besparelse. I omkringliggende 
kommuner tildeles plads ml 14 dage og 1 måned før behov. Reduceret søskendefortrin vil med-
føre, at ledige pladser tilbydes andre ansøgere i stedet for at afvente en søskende. 
 
Det vurderes, at forslaget vil kunne reducere antallet af tomme pladser i dagplejen med 16 plad-
ser årligt. Bruttoudgift pr. tom plads: 0,1 mio. kr. Nettoudgifterne er 18% lavere end bruttoud-
gifterne, da der er en forældrebetaling på 25%, hvoraf 7% af denne indtægt går til at dække 
søskenderabatten. Nettoudgift pr. tom plads: 0,08 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
• For forældre vil perioden mellem de får tilbudt plads til de har behov for plads blive kortere. 
• Det kan blive vanskeligere at skabe sammenhæng i overgange fra hjemmet til dagple-

je/vuggestue og fra dagpleje til børnehave. (Vuggestuebørn er sikre på at få børnehaveplads 
i samme børnehus.)  

• Forældre vil i mindre omfang være sikker på at få samme dagplejer til deres børn. 
 
Konsekvens for personale: 
• Kortere frist kan medføre mere usikkerhed for dagplejerne i forhold til hvor mange børn, de 

skal passe. 
• Personalet får mindre tid til at forberede start i et pasningstilbud sammen med forældrene og 

evt. tidligere pasningstilbud. 
• Dagplejerne kan opleve at skulle bruge flere ressourcer på at lære nye familier at kende, 

fordi de får færre søskendebørn. 
• Hvis flere forældre vælger private passere som følge af denne forandring, kan det reducere 

behovet for kommunale dagplejere og vuggestuepladser. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Pladsanvisningen kan opleve et øget pres fra forældre, der søger vished om, hvor deres børn 
kan blive passet. 
For børn og familier med udfordringer, kan den kortere tid mellem tilbud og opstart gøre det 
vanskeligere for sundhedspleje, familierådgivere, PPR og andre for at kunne deltage i over-
gangssamtaler sammen med forældrene og kommende pasningstilbud. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen. 
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Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,3 1,3 1,3 1,3 
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(13) Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjellerup 
BUU 
 
Forslag 13 

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Gæstehuset i Kjellerup for lokale dagplejebørn nedlægges og erstattes med samme ordning for 
gæstepasning som anvendes i andre distrikter i kommunen. 
 
Gæstehuset i Kjellerup er organiseret med en fast medarbejdergruppe på 3 som aflønnes af 
dagplejen. Ordningen medfører ledig kapacitet, når der er få børn med behov for gæstepasning. 
I andre lokalområder gennemføres gæstepasning i det lokale børnehus i henhold til en rammeaf-
tale, der er indgået med de faglige organisationer. Ifølge rammeaftalen gennemfører det lokale 
børnehus gæstepasning indenfor et rimeligt omfang. Børnehuset honoreres for gæstepasningen 
med et beløb pr. passet barn. 
 
Besparelsen svarer til merprisen til gæstehuset i Kjellerup. Da gæstehuset finansieres af dagple-
jens samlede lønbudget som indgår i grundlag for beregning af forældrebetaling er der besparel-
sen efter fradrag af forældrebetaling (18%). 
 
Konsekvens for borgere: 
Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres børn flere forskellige steder, når egen dagpleje 
er fraværende. 

 
Konsekvens for personale: 
Dagplejerne i Kjellerup vil få flere gæstebørn. 
Personalet i børnehusene skal kunne tage imod gæstebørn. 
Personalet i gæstehuset vil kunne tilbydes anden beskæftigelse 

 
Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(14) Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalområder 
BUU 
 
Forslag 14 

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 
Den ledelsesmæssige reference for dagplejere i mindre lokalområder overgår til daginstitutio-
nen. Den forventede besparelse udgøres af en bedre pladsudnyttelse idet den samlede kapacitet 
i lokalområdet kan benyttes fleksibelt i forhold til behov og efterspørgsel i området. 
 
Den forventede besparelse på 0,2 mio. kr. indhentes ved et forsøg i en institution, hvor Børne- 
og familieafdelingen foreslår en prøveperiode på 2 år for at teste optimeringsmulighederne, før 
det evt. udvides til flere institutioner. Det efterfølgende besparelsespotentiale forventes at være 
ca. 0,2 mio. kr. for hvert velegnet område, der overgår til en tilsvarende organisering.  
 
Institutioner, hvor denne organiseringsændring kan forventes at bidrage til en yderligere drifts-
optimering: 
 
• Daginstitutionen Naturstien: Them Børnehus, Bryrup Børnehave 
• Daginstitutionen Blicheregnen: Børnehuset Thorning, Krathgården (Sjørslev), Troldhøj (Vi-

um-Hvam), Vinderslev Børnehus 
• Daginstitutionen Søhøjlandet: Gjern Børnegård, Voel Børnegård, Resenbro Børnehave, Sor-

ring Børnehus 
• Daginstitutionen Gudenåen: Børnehuset Fårvang, Børnehuset Ans, Grauballe Børnegård 
• Daginstitutionen Kjellerup/Levring: Broparken (Kjellerup), Levring Børnehus, Storkereden 

(Kjellerup), Mælkebøtten (Kjellerup) 
 
Hvis der skal opnås en driftsoptimering ved en organisatorisk sammenlægning af daginstitution 
og dagpleje i et lokalområde, så vil der være behov for en markant ændring/udvikling af den 
lokale ledelsesopgave og organisatoriske kultur. Børne-og Familieafdelingen vurderer, at der er 
behov for at få gode erfaringer med, hvordan den lokale ledelsesopgave og kulturen kan håndte-
res i et område, som er motiveret for ændringen, forud for at modellen implementeres generelt i 
alle 5 lokalområder. Vi anbefaler derfor et forsøg i ét område. 
 
Udfordringerne i forhold til ledelsesopgaven omfatter f.eks. at ledelsen vil få ansvar for to perso-
nalegrupper med forskellig fysisk nærhed til lederen, forskellig uddannelsesmæssig baggrund, 
forskellige overenskomster. Hvis ledelsesopgaven ikke kan håndteres, er der risiko for at forsla-
get kan medføre en forøgelse af driftsudgifterne. 
 
De fem institutioner/områder omfatter i alt knap halvdelen af kommunens dagplejepladser. 
 
Konsekvens for borgere: 
• Begrænset effekt for borgerne da tilbuddene fortsat er de samme, men tidspunktet for skift 

fra dagpleje og institution forventes at blive mere fleksibel. I dag er overgangen tidligst når 
barnet er 2 år og 10 måneder og senest når barnet er 3 år og 2 måneder. 

• Øget gæstepasning i institution, hvilket medfører større stabilitet for forældrene og børnene i 
forhold til, hvor de skal passes, når der er behov for gæstepasning. 

• Udover den pladsmæssige besparelse, forventes det endvidere at samarbejdet mellem dag-
plejerne og det lokale børnehus vil kunne styrkes. 

 
Konsekvens for personale: 
Det øgede ledelsesmæssige ansvar vil medføre et løntillæg til lederen af børnehuset, svarende til 
lønbesparelsen i forhold til den pædagogiske leder i dagplejen. 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og Familieafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(15) Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanske-
ligheder 

BUU 
 
Forslag 15 

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Kapaciteten til at varetage sprogtilbud til børn i 0-6 års alderen med sprogvanskeligheder redu-
ceres og den understøttende konsulentbistand samles i én enhed. 
 
Sprogtilbud til børn i 0-6 års alderen gennemføres i samarbejde mellem dagtilbuddene og for-
skellige tale-/hørekonsulenter og tosprogskonsulenter. Konsulenterne vejleder og støtter dagtil-
bud og forældre med børn med særlige sprogvanskeligheder. Konsulenterne er forankret i hhv. 
PPR og i Videnscenter for integration. Desuden er der tværgående sprogindsatser forankret i 
tværgående projektorganiserede indsatser (taleboblen og sprogkufferten) til børn og unge med 
særlige sproglige udfordringer. I alt er der afsat ca. 8 mio. kr. til sprogtilbud. 
 
Det vurderes at en samling af de understøttende funktioner styrker koordinationen af indsatsen 
og at indsatsen derfor samlet kan effektiviseres. 
 
Konsekvens for borgere: 
Dagtilbud og forældre til børn med sprogvanskeligheder, som i dag modtager flere forskellige 
tilbud, kan på sigt opleve en øget sammenhæng. 
 
Konsekvens for personale:  
Antallet af medarbejdere vil blive reduceret med 2. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Samlingen vil omfatte ca. 13 årsværk. En samling af så mange medarbejdere kan få betydning 
af organiseringen af de tilbageværende medarbejdere.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,6 1,2 1,2 1,2 
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(16) Nedlæggelse af Familieiværksætterne 
BUU 
 
Forslag 16 

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov Fuld effekt: 
0,4 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der startes ikke nye hold i ”Familieiværksætterne” fra 1. januar 2021.  
 
Familieiværksætterne er et kursustilbud til alle forældre i Silkeborg, som venter deres første 
barn. Kurset omfatter 10 kursusdage og gennemføres i samarbejde med jordmødrene, tandple-
je, dagtilbud, banker og private rådgivere. Sundhedsplejen underviser på 3 af kursusdagene og 
står for planlægning og koordination. I 2019 valgte 85% af familierne som ventede deres første 
barn at deltage i kurset. I 2018 var der et frafald på 10%. Kommende tilflyttere henvender sig 
for at få lov at deltage i forløbet. 
 
Familieiværksætterne er et tilbud i 17 kommuner. En evaluering gennemført af forløbet i Århus 
Kommune viser, at forløbet generelt forbedrer børnenes trivsel. Effekten varierer for forskellige 
familietyper. 
 
I stedet for familieiværksætterne indgår førstegangsfødende i lokale mødregrupper. 
 
Konsekvens for borgere:  
• Førstegangsfødende vil i højere grad selv forberede sig på og opsøge vejledning om, hvad 

familieforøgelsen vil betyde for dem og deres evt. partner.  
• Fædre vil ikke blive inddraget i det sundhedsfremmende og forebyggende gruppetilbud. 
• Lukning af tilbuddet kan medføre fald i trivsel før børn. 

 
Konsekvens for personale:  
Sundhedsplejen reduceres svarende til 0,5 sundhedsplejestilling og 0,4 administrativ medarbej-
der.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
PPR, Tandpleje og dagtilbud kan ikke længere give forebyggende rådgivning til førstegangsfø-
dende via familieiværksætterne, men skal organisere nødvendig rådgivning på anden vis f.eks. i 
mødregrupper, egne gruppeforløb, via pladsanvisning eller andet. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,4 0,4 0,4 
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(17) Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til skolebørn 
BUU 
 
Forslag 17 

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Den individuelle forebyggende sundhedssamtale på 4. klassetrin nedlægges. Samtalen tager 
udgangspunkt i et spørgeskema til forældre og elever som de har udfyldt i forvejen. Desuden 
måles højde og vægt samt syn- og høreprøve ved behov. 
 
Ifølge lov om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge skal der gennemføres en indivi-
duel forebyggende sundhedssamtale ved indskoling og ved udskoling. Desuden skal sundheds-
plejen ved en funktionsundersøgelse og regelmæssig kontakt med børnene afdække evt. almene 
og sundhedsmæssige problemer. Dette omfatter ifølge anbefalingerne at højde og vægt måles i 
to på hinanden følgende år.  
 
I Silkeborg Kommune gennemføres for nuværende individuelle forebyggende sundhedssamtaler 
på 0., 4., 7. klassetrin samt ved udskoling. I 1. klasse gennemføres en kort undersøgelse, hvor 
sundhedsplejen måler højde og vægt samt syns- og høreprøve ved behov. 
 
De individuelle forebyggende sundhedssamtaler på 4. klassetrin ligger ud over hvad kommunen 
er forpligtet til lovgivningsmæssigt.  
 
Nedlæggelse af tilbuddet på 4. klassetrin vil med det elevtal som er i skoleåret 19/20 svare til 
ca. 380 sundhedsplejersketimer og en besparelse på 0,2 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere:  
Børnene vil ikke blive tilbudt forebyggende sundhedssamtaler eller funktionsundersøgelser mel-
lem 1. og 7. klasse udover, hvis børnene har særlige behov og forældrene selv henvender sig. 
Der kan udvikle sig sundhedsmæssige problemer, som ikke vil blive opsporet tidligt.  
 
Konsekvens for personale:  
Sundhedsplejen reduceres svarende til 1/3 sundhedsplejestilling.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(18) Reduktion i antallet af medarbejdere i den administrative support til 
familie- og børnehandicap  

ØKE 
 
Forslag 18 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Antallet af medarbejdere i den administrative support til familie- og børnehandicap reduceres 
med en medarbejder. Reduktionen kan gennemføres ved at borgerens telefonadgang til familie-
rådgivningen reduceres og de tilbageværende medarbejderne i administrationen skal varetage 
flere opgaver. 
 
Udover at tage imod telefonhenvendelser og supportere familierådgivningen sørger medarbej-
derne i den administrative gruppe for overblik over økonomi og forbrug på området for udsatte 
børn og unge, udbetalinger til borgere, betaling af ydelser, regninger, støttekontaktpersoner, 
sagsstyring, statistik, support til tvangsfjernelsesudvalget, personaleadministrative opgaver etc. 
Gruppen omfatter i alt 7,2 årsværk heraf er 3,9 lønnet på bevilling 14. 
 
Konsekvens for borgere:  
Borgere kan ringe til familierådgivningens hovednummer indenfor et begrænset tidsrum og kan i 
stedet kontakte kommunens hovednummer. 

 
Konsekvens for personale:  
Personalet skal reduceres svarende til en fuldtidsstilling. 
Medarbejdere i administrationen skal varetage flere opgaver. 
Familierådgivere som passer vagttelefonen i dagtimerne vil få flere opkald. 
  
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Borgerservice vil få flere opkald. Borgerservice er placeret på bevilling 34 Kultur og Fritid. 
Samarbejdspartnere til familierådgivere vil opleve at adgangen bliver vanskeligere. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(19) Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsanvisningen 
ØKE 
 
Forslag 19 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Antallet af medarbejdere i pladsanvisningen til dagtilbud reduceres fra 7,4 årsværk til 6,4 års-
værk. Reduktionen kan f.eks. gennemføres ved at forældre booker en plads i dagtilbud i stedet 
for at skrive sig op og modtage et tilbud. 
 
Pladsanvisningen anviser nye pladser til ca. 1500 børn årligt. Opgavens omfang afhænger af 
sammenhængen mellem kapacitet og efterspørgsel.  Med de nuværende kapacitetsudfordringer 
er opgaven omfattende. Udover at matche forældrenes ønsker om dagtilbud med kapacitet, er 
pladsanvisningens hovedopgaver: udarbejdelse af overblik over efterspørgsel og kapacitet, op-
krævning af betaling og tildeling af fripladstilskud til dagtilbud og SFO, udbetaling af tilskud til 
private pasningsordninger og private institutioner, administration af pasning på tværs over 
kommunegrænser. 
 
Konsekvens for borgere:  
• Forældre med god forståelse for digitale løsninger vil selv kunne mathce muligheder og be-

hov og hurtigere få viden om, hvilken konkret plads deres barn vil få. 
• Forældre med mindre forståelse for digitale løsninger vil opleve mindre personlig vejledning. 
• Tilflyttere vil få overblik over, hvor de kan få deres barn passet hvis de flytter til kommunen. 

Den nuværende vækst vil betyde, at tilflyttere til flere områder digitalt kan se, at der ikke for 
nuværende er pasningsmuligheder i nærheden. 

• Forældre som booker plads til børn i dagplejen kan opleve, at den pasning de har booket 
bliver aflyst, hvis dagplejen opsiger sin stilling, bliver syg eller lignende. 

 
Konsekvens for personale:  
Personalet reduceres svarende til en fuldtidsstilling – der forventes ikke naturlig afgang. Borger-
kontakten vil være mere ”belastende”, fordi medarbejdere i pladsanvisningen kun kommer i be-
røring med forældre, som ikke kan få det tilbud de har booket, eller ikke kan håndtere systemet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Pladsanvisningen bidrager i det nuværende system til en fleksibel og effektiv udnyttelse af den 
samlede kapacitet, fordi de understøtter en fleksibilitet i tidspunktet for skift fra dagple-
je/vuggestue til børnehave. Dette bidrager til en effektiv udnyttelse af kapaciteten som et 
bookingsystem ikke kan bidrage med på samme vis. Den mistede effektivitet kan medføre en 
meromkostning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. 
 
Sundhedsplejen på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov kan opleve at skulle bruge me-
re tid på vejledning af familier i opskrivning.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,0 0,45 0,45 0,45 
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Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Kultur- og Borgerserviceafdelingens område. Først 
vises en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 20 Nedlæggelse af lydavis 0,050 0,050 0,050 0,050 

 21 Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne 1,000 1,000 1,000 1,000 

 22 
Ophør af aktiviteter på kommunens folkebiblio-
teker 0,500 0,500 0,500 0,500 

 23 Bortfald af tilskud til Papirmuseet 0,225 0,225 0,225 0,225 

 24 
Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Sil-
keborg Bad eller fravalg af en af institutionerne 0,000 2,000 2,000 2,000 

 25 Omlægning af driften på Kedelhuset  0,500 0,500 0,500 0,500 

 26 Stigning i leje af bådpladser 0,200 0,200 0,200 0,200 

   I alt 2,475 4,475 4,475 4,475 
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(20) Nedlæggelse af lydavis  
KFIU 
 
Forslag 20 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,05 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det er Frivilligcenter Silkeborg, som indlæser lydavisen. Indholdet kommer fra kommunens lo-
kalaviser. Der er ca. 100 abonnenter. 
Biblioteket står for indkøb og administration og support. Ca. 30.000 kr. af udgiften går til CD’er, 
konvolutter labels og en afgift til de aviser, som læses op – samt teknisk udstyr. Derudover bru-
ger biblioteket timer på administration, indkøb og teknisk support, ca. 20.000 kr. 
 
Lydaviser er nedlagt i en række kommuner med den begrundelse, at distributionstiden gør ny-
hedsstoffet uaktuelt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne skal have deres nyhedsstof fra andre kilder. Frivilligcentret vil blive påført en ekstra 
opgave, hvis de vælger at fortsætte driften. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale for 0,02 mio. kr. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 
 

2023 
 

2024 
 

 0,05 0,05 0,05 0,05 
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(21) Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne  
KFIU 
 
Forslag 21 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
En ramme reduktion på Silkeborg Bibliotekerne vil reducere det samlede budget med 1 mio. kr. 
pr. år fra budget 2021.  
 
Konsekvens for borgere: 
Det vil opleves som en serviceforringelse på de enkelte biblioteker/medborgerhuse, da alle med-
arbejdere i udgangspunktet løser mange forskellige opgaver – fx borgerbetjening (herunder og-
så borgerserviceopgaver), booking af lokaler, hjælp til udlån og hjemtag, arrangementsvirksom-
hed inkl. læringsforløb samt læringsforløb for folkeskolerne – lærere og elever osv.  
Med en 1 mio. kr. som rammereduktion vil det betyde en reduktion i personalet og dermed også 
i serviceniveauet. 
 
Konsekvens for personale: 
En rammereduktion vil betyde reduktion i personalegruppen på 2-3 medarbejdere.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Med færre medarbejdere på bibliotekerne til også at betjene borgere med borgerserviceopgaver, 
vil der komme flere henvendelser centralt på rådhuset til borgerservice, hvorfor det har en ind-
virkning på den afdeling, som er på bevilling 14 Centralfunktioner. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(22) Ophør af aktiviteter på kommunens folkebiblioteker 
KFIU  
 
Forslag 22 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Aktiviteter forstås som arrangementer, der alle har udspring i bibliotekets kerneopgaver – og 
har derfor en stærk biblioteksprofil. De falder i 2 kategorier: 1. Litterære arrangementer 2. Op-
lysende arrangementer. Hertil kommer børneteater. 
 
Ca. 1/3 af eksisterende arrangementer sker i samarbejde med andre, bl.a. oplysningsforbunde-
ne, folkeskolen og private. Arrangementerne henvender sig til alle aldre, ca. ½ af gæsterne er 
børn. Arrangementerne afvikles i Silkeborg (bibliotek og Campus), Gjern, Kjellerup og Them – 
eller i samarbejdspartnernes lokaliteter. En del af gæsterne er ikke-biblioteksbrugere. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne, herunder børn, vil ikke blive tilbudt biblioteks-aktiviteter af ovennævnte karakter – og 
de mister på denne måde et lokalt samlingspunkt for demokratisk dialog, debat og oplevelser. 
 
Konsekvens for personale: 
Der reduceres med et årsværk fordelt på 20-25 medarbejdere. 
Medarbejderne vil ikke længere have den formidlingsplatform, som aktiviteter/arrangementer er. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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(23) Bortfald af tilskud til Papirmuseet  
KFIU 
 
Forslag 23 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,225 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Papirmuseet drives under Museum Silkeborg. Papirmuseet holder til i Jysk Musik Teaters (JMT) 
bygning på Papirfabrikken og tilskuddet til Papirmuseet er et tilskud som gives til JMT, som beta-
ling for Papirmuseets husleje og derved friholder Museum Silkeborg for en udgift til driften af 
Papirmuseet. Bortfald af dette huslejetilskud vil formentlig betyde en nedlæggelse af Papirmuse-
et og dets aktiviteter.  
 
Konsekvens for borgere: 
Hvis museet lukker, vil det ikke længere være muligt at få formidlet historien om Papirfabrikkens 
historie i de levende rammer, som kendes i dag. Stedet besøges dels af turister og borgere, men 
i høj grad også af skoler og daginstitutioner, som prøver kunsten udi selv at lave papir. 
 
Konsekvens for personale: 
Evt. nedlæggelse af en formidlerstilling, som er tilknyttet Papirmuseet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,225 0,225 0,225 0,225 
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(24) Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Silkeborg Bad - eller 
fravalg af en af institutionerne 

KFIU 
 
Forslag 24 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt:  
2-3 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der er forslag om følgende: 
 
Forslag 1 
Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Silkeborg Bad. 
 
Forslag 2 
Forslag om fravalg af Museum Jorn eller Silkeborg Bad. 
Der lægges op til en overvejelse af, om man politisk både ønsker den museale kunst på Museum 
Jorn og samtidskunsten på Silkeborg Bad. Begge steder kører, set ud fra et kunstfagligt syns-
punkt, med minimale kommunale bevillinger ift. at køre en fuld professionel kulturinstitution 
med de høje ambitioner som begge institutioner har. Det kan overvejes, om den ene institution 
skal nedlægges og ca. halvdelen af driftsbudgettet tilføres den anden institution, som så vil 
komme op på et større kommunalt bidrag ift. at drive en national/international kunstinstitution.  
 
 
Museum Jorn modtager årligt et tilskud på 5,2 mio. kr. og Kunstcenter Silkeborg Bad modtager 
et tilskud på 3,9 mio. kr.  
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag 1: Formentligt lavere serviceniveau 
Forslag 2: Det vil enten blive en nedlæggelse af et udstillingssted for samtidskunst eller museal 
kunst med Jorn og Kirkeby i fokus.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Forslag 2: Formentlig en positiv effekt på bevilling 12 Kommunale ejendomme, da man kunne 
indgå i realitetsforhandlinger om salg og dermed ikke længere have ejendomme i sin portefølje.  
 
Silkeborg Bad: Er ejet af Silkeborg Kommune.  
Museum Jorn: Museumsbygningen ejes af museet (den gamle bygning) og kommunen (tilbyg-
ningen) i fællesskab. Det fælles samlede ejerskab er formaliseret i en lejeaftale mellem museet 
og kommunen. Der er ikke udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan for museumsbygnin-
gen. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Forslaget kræver en nærmere analyse, hvis der træffes et politisk valg om et fravalg.  
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0* 2-3 2-3 2-3 
 

* Forslaget er af en karakter hvor der forventes en større analyse og plan for implementering igangsat. Det er derfor 
ikke realistisk at opnå en økonomisk gevinst før 2022.   
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(25) Omlægning af driften på Kedelhuset  
KFIU  
 
Forslag 25 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt:  
Model A: 0,5 
Model B: 0,3 

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Silkeborg Kommune har en særskilt driftsaftale med Kedelhuset, som har til huse i en kommunal 
bygning. Kommunens tilskud dækker den daglige leder af huset. Den nuværende konstruktion 
medfører, at husets daglige drift er lagt ind under Jysk Musik Teater.  
 
Der foreslås to modeller for fremtidig drift:  
 
Model A: Model Rampelys (0,4-0,5 mio. kr.)  
I stedet for at have en ansat til at administrere udlejning af Kedelhuset, kan der tænkes i en 
konstruktion, som vi har det på Rampelys, hvor stedet drives af en forening.  
Foreningen er bindeleddet til alle kommunens musikforeninger, som også er de primære lejere 
og arrangører på Rampelys. Der vil være behov for et mindre tilskud til foreningen til dækning af 
PR materiale og opretholdelse af en vis aktivitet.  
 
Model B: Model Riverboat (0,3 mio. kr.) 
I stedet for at Kedelhuset har sin egen daglige leder, kunne den daglige drift, herunder udlejning 
af spillested og booking af artister overgå til Riverboat sekretariatet, som i forvejen har stor er-
faring med musikbooking og allerede for nuværende, har en stor kontakt med Kedelhusets bru-
gere, da Riverboat sekretariatets medarbejdere har en højere grad af fysisk tilstedeværende i 
Kedelhuset end Kedelhusets daglige leder, som ikke er fuldtidsansat. 
 
Riverboat sekretariatet betaler pt. husleje for sit kontor til Kedelhuset, som administreres under 
Jysk Musik Teater. Hvis Riverboat sekretariatet overtog driften af Kedelhuset kunne de samtidig 
spare denne husleje, da huset i forvejen stilles gratis til rådighed af kommunen. Det vil være en 
økonomisk gevinst for Riverboat, der dog bør tilføres et mindre tilskud, da det alt andet lige, vil 
være arbejdstid, som går fra Riverboat sekretariatets daglige arbejde. Det er dog en vurdering, 
at det tilskud kan være noget mindre end det som kommunen pt. aflønner Kedelhusets daglige 
leder med via særtilskuddet til Kedelhuset. 
 
Konsekvens for borgere: 
Model A: Måske vil det opleves som om, at Kedelhuset qua en musikforeningskonstruktion 
kommer tættere på byens musikliv og dermed tættere på borgerne.  
Model B: Med større tilstedeværelse, vil brugerne formentlig opleve en opgraderet nærhed til 
husets daglige ledelse. Den nuværende leder af Kedelhuset er ikke på fuld tid. Der vil ikke være 
nogen direkte påvirkning af borgerne. 
 
Konsekvens for personale: 
Begge modeller: Der vil ikke længere være brug for en leder på Kedelhuset. Denne leder er an-
sat under Jysk Musikteater, men finansieres via særtilskud til Kedelhuset pt. af Silkeborg Kom-
mune. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Tidshorisont: 
Forslaget kræver en nærmere undersøgelse af bæredygtigheden og realiseringen.  
 2021 

 
2022 2023 2024 

Model A: 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 
Model B:  0,3 0,3 0,3 0,3 
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(26) Stigning i leje af bådpladser 
KFIU 
 
Forslag 26 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Stigning i lejeprisen på kommunale båd- og gæstepladser på op til 10 pct. Der budgetlægges 
med en indtægt på 2 mio. kr. i 2020.  
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag om stigning af leje af bådpladser har tidligere medført stor utilfredshed hos bådejere og 
debat i lokale medier.      
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens. Det bør undersøges nærmere om der er juridiske udfordringer i forslaget, 
idet bådpladser samlet giver Silkeborg Kommune en nettoindtægt.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Skoleafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Skoleafdelingens område. Først vises en skematisk 
oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 27 
Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i 
tilbud 1,000 1,000 1,000 1,000 

 28 Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling 0,200 0,200 0,200 0,200 

 29 Nedlæggelse af pulje til psykologisk krisehjælp 0,150 0,150 0,150 0,150 

 30 
Reduktion i tværgående kulturtilbud på skole-
området 0,450 0,450 0,450 0,450 

 31 
Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på 
Vejlsøvej 0,080 0,500 0,500 0,500 

  I alt 1,880 2,300 2,300 2,300 
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(27) Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i tilbud 
BUU  
 
Forslag 27 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der gennemføres en budgetanalyse af Ungdomsskolen med det formål at reducere tilbud og 
funktioner på Ungdomsskolen. Analysen skal gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdoms-
skolen, for derigennem aktivt at vurdere, hvor reduktionen vil have den mindste konsekvens. 
 
Konsekvens for borgere: 
Færre tilbud fra Ungdomsskolen fx på klubområdet og i fritidsundervisningen 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personaleantal 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Der kan forekomme indirekte afledte konsekvenser, men dette er ikke undersøgt nærmere på 
nuværende tidspunkt. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(28) Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling 
BUU  
 
Forslag 28 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt:  
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Puljen anvendes til understøttelse af f.eks. lokalt forankrede pædagogiske udviklingsprojekter. 
De sidste par år har der været et mindreforbrug på puljen, der er på i alt 0,6 mio. kr. Reduktio-
nen vil give mindre mulighed for understøttelse af pædagogiske udviklingsprojekter rettet mod 
udvikling af enkelte skoler og det samlede skolevæsen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Mindre effekt på den enkelte elev. 
 
Konsekvens for personale: 
Mindre mulighed for at skolernes personale vil kunne deltage i udviklingsprojekter rettet mod 
udvikling af enkelte skoler og det samlede skolevæsen. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen  
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(29) Nedlæggelse af pulje til psykologisk krisehjælp 
BUU  
 
Forslag 29 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
0,15 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nedlægge pulje til psykologisk krisehjælp til medarbejdere. Puljen har været anvendt til betaling 
for eksternt hentet krisehjælp i akut opståede situationer. Puljen har ikke været fuld anvendt de 
seneste år. Opgaven varetages i stedet hovedsageligt af Organisation og Personale.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Mindre mulighed for at rekvirere ekstern krisehjælp til personale.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen  
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,15 0,15 0,15 0,15 
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(30) Reduktion i tværgående kulturtilbud på skoleområdet 
BUU  
 
Forslag 30 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
En række fælles koordinerede elevaktiviteter og kulturelle tilbud ophører, f.eks. KK44, I sandhe-
dens tjeneste, Skolen i biografen, teaterbesøg, forfatterbesøg. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen tilbud til skolerne om fælles centralt betalte kulturaktiviteter.  
 
Konsekvens for personale: 
For ledelse og medarbejdere på skolerne vil det ikke være muligt at lade de centrale tilbud om 
fælles kulturelle aktiviteter indgå som en del af undervisningen. Dermed skal denne del af den 
åbne skole løses på anden vis af skolerne. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(31) Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på Vejlsøvej  
ØKE 
 
Forslag 31 

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret/i gang med at blive effektueret. 
 
Skoleafdelingens Pædagogiske Udviklingssektion har kontorfaciliteter til ca. 15 medarbejdere og 
mødelokaler på Vejlsøvej. En opsigelse af lejemålet vil betyde, at der skal findes kontorfaciliteter 
til yderligere ca. 15 medarbejdere på Rådhuset. Der er et års opsigelse af lejekontrakten. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Flytning af mødested 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,08 0,5 0,5 0,5 
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Socialafdelingen 
Nøgletal 

 



54 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Socialafdelingens område. Først vises en skematisk 
oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

32 
Lukning af 2 psykiatriske væresteder samt ned-
justering af 2 psykiatriske væresteder 0,900 0,900 0,900 0,900 

33 Omlægning eller lukning af Café på vejen 0,300 0,300 0,300 0,300 

34 
Samarbejde om personaledækning i de "tynde" 
timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen 0,450 0,450 0,450 0,450 

35 
Reduktion i antallet af medarbejdere i Socialaf-
delingen 0,450 0,450 0,450 0,450 

36 
Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte med-
arbejdere 0,500 0,500 0,500 0,500 

37 
Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i 
Socialafdelingen 1,500 1,500 1,500 1,500 

38 
Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Social-
afdelingen 0,500 0,500 0,500 0,500 

  I alt 4,600 4,600 4,600 4,600 
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(32) Lukning af 2 psykiatriske væresteder samt nedjustering af 2 psyki-
atriske væresteder 

SU  
 
Forslag 32 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
0,9 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Lukning af 2 væresteder i psykiatrien. Det drejer sig om: 

• Oasen i Them, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 184.000 kr. 
• Amerikavej i Gjern, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 145.000 kr. 

 
Halvering af timerne på 2 væresteder i psykiatrien. Det drejer sig om: 

• Bakkevænget i Kjellerup, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 98.000 kr. 
• Mødestedet i Silkeborg, der pt. har åbent 6 dage om ugen – 505.000 kr. 

 
Konsekvens for borgere:  
Borgerne kan finde nye aktiviteter, f.eks. i frivilligt regi, eller benytte de væresteder der vedbli-
ver, men med halveret åbningstid. 
 
Hvis borgerne ikke får skabt alternative muligheder, kan det betyde øget ensomhed, og risiko 
for, at nogle borgeres behov for individuel – og/eller gruppestøtte over tid vil stige. Udgiften til 
disse tilbud, som borgerne vil have retskrav på, kan derved blive større. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale, hvoraf en del er i skåne- eller flexjob. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,9 0,9 0,9 0,9 
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(33) Omlægning eller lukning af Café på vejen 
SU  
 
Forslag 33 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
Forslag 1: 0,07 
Forslag 2: 0,3  

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I lokalerne på Frydenslund Aktivitetstilbud, afholdes der værestedstilbuddet ”Café på Vejen”, 2 
aftener om ugen, samt 1 lørdag om måneden. 
 
Tilbuddet er et forebyggende samværstilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne. Der kommer ca. 30-40 borgere om tirsdagen og ca. 80 borgere om torsdagen. Stedet fun-
gerer som et fritidstilbud, hvor der er pædagogisk personale. Borgerne kan invitere gæster ude-
fra, i forbindelse med større arrangementer, som f.eks. fester med spisning og dans, mode-
shows, foredrag og lignende. 
 
Der foreslås en omlægning eller lukning af Café på vejen: 
 
Forslag 1: Omlægning  
Der foreslås, at værestedets åbningstid reduceres med 1 aften om ugen, og at der etableres et 
samarbejde med frivillige om at indgå i cafeaktiviteterne i åbningstiden. Der vil være en bespa-
relse på 72.000 kr. årligt forbundet med omlægningen. 
 
Forslag 2: Lukning  
En lukning af Café på vejen vil betyde, at borgerne skal støttes i at finde nye aktiviteter, f.eks. i 
frivilligt regi. Der vil være en besparelse på 334.000 kr. ved at lukke tilbuddet. 
 
Borgere, der benytter Café på Vejen, er overvejende borgere, der bor på botilbud i Voksenhan-
dicap, hvor de i forvejen har mulighed for samvær og aktiviteter samt måltider. 
 
Konsekvens for borgere: 
Både ved en omlægning og ved lukning af Café ved vejen, skal borgerne støttes i at finde nye 
aktiviteter, f.eks. i frivilligt regi. Lykkes dette ikke vil de i højere grad opholde sig i deres botil-
bud de pågældende aftener. Omvendt skabes der basis for, at borgerne opnår et nyt fællesskab 
med frivillige, der ikke er båret af fagligt personale.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

Forslag 1 0,07 0,07 0,07 0,07 
Forslag 2 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(34) Samarbejde om personaledækning i de ”tynde” timer med Sund-
heds- og Omsorgsafdelingen 

SU 
SÆU 
Forslag 34 

Bevilling 53 Socialområdet 
Bevilling 73 Sundhed og Ældre 

Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der ses samlet på den udkørende personaledækningen aften og nat, på Social-
området og Sundheds- og Omsorgsområdet, da ATA-tiden her er lav, fordi der er få borgere, 
som har behov for personalebesøg. 
 
Et konkret eksempel, er ruten for den ene af 2 flyvernattevagters rute. Der er ikke luft til flere 
opgaver i løbet af natten, men der går en del tid med at køre frem og tilbage mellem Silkeborg 
og Kjellerup. 
Flyvernattevagten dækker 4 botilbud i Silkeborg og Kjellerup, og har 9 kørsler mellem tilbudde-
ne i løbet af en nattevagt på 7,75 timer. Heraf går der ca. 1,75 timer hver nat til kørsel mellem 
Silkeborg og Kjellerup, da nattevagten kører frem og tilbage 2 gange hver nat. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Det anslås, at der kan spares ca. 1 stilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Samarbejdet og reduktionen - vil gå på tværs af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(35) Reduktion i antallet af administrative medarbejdere i Socialafdelin-
gen 

ØKE  
 
Forslag 35 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Reduktion af 1 stilling i Socialafdelingen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Indirekte konsekvenser for borgeren. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion på 1 stilling vil betyde ophør af nogle administrative serviceopgaver, som i dag under-
støtter driften samt omfordeling af andre økonomiopgaver, herunder budgetopfølgning.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen økonomisk indvirkning, men opgavemæssigt, jf. ovenstående.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(36) Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere 
SU 
 
Forslag 36 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget indebærer, at der sker en hurtigere afklaring af langtidssygemeldte medarbejderes 
mulighed for tilbagekomst til arbejdspladsen. Der kan opnås besparelser ved at genbesættelse 
af stillinger kan ske hurtigere, hvilket medfører at vikarbehovet mindskes. For nuværende vur-
deres det, at der kan opnås besparelser for op imod 0,5 mio. kr. årligt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens for fast personale udover en hurtigere afklaring for langtidssygemeldte.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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(37) Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen 
SU 
 
Forslag 37 

Bevilling 53 Socialområdet 
 

Fuld effekt: 
1,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Et antal medarbejdere, der varetager bostøtteopgaver på socialområdet, er i dag ansat som så-
kaldte ”selvtilrettelæggere” med fast ulempetillæg. Det faste ulempetillæg forudsætter, at 
mindst halvdelen af tjenesten ikke er skemalagt og ydes som kompensation for aften- og nattil-
læg, tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagtbetaling. Medarbejdere skal selv tilrettelægge deres 
arbejdstid og sikre at arbejdsnormen overholdes.  
 
Begrebet ”selvtilrettelæggende medarbejder” ophører i Socialafdelingen.    
 
”Selvtilrettelæggende medarbejdere” forekommer kun i enkelte bostøtteteams, hvorfor der med 
forslagets realisering også vil ske en harmonisering på området. Dette vil øge mulighederne for 
tværgående arbejdstidsplanlægning på tværs af de forskellige bostøtteteams og øvrige medar-
bejdergrupper på socialområdet.  
 
I praksis vil de selvtilrettelæggende medarbejdere fremadrettet få skemalagt deres arbejdstid, 
ligesom de øvrige medarbejdere i Socialafdelingen. Derved kan ruteplanlægningen af kørsel til 
borgerne optimeres og arbejdstidsplanlægningen kan ske sammen med planlægningen for den 
samlede organisation på området.  
 
Konsekvens for borgere: 
Flertallet af borgere forventes ikke at ville opleve nogen ændring, idet deres aktiviteter og besøg 
i forvejen sker inden for ”normal arbejdstid”. Nogle borgere vil opleve en mindre flexibilitet i 
planlægningen af deres aktiviteter.   
 
Konsekvens for personale: 
Ingen reduktion i antal stillinger. 
De ”selvtilrettelæggende medarbejdere”, der i dag modtager et ulempetillæg, vil miste deres 
tillæg. Samtidig vil deres overenskomst blive opsagt og de vil blive tilbudt ansættelse på ændre-
de vilkår. Fordi deres arbejdstid harmoniseres i forhold til de øvrige bostøttemedarbejdere i So-
cialafdelingen, vil hele deres arbejdstid nu være skemalagt.    
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,5 1,5 1,5 1,5 
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(38) Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen  
SU 
 
Forslag 38 

Bevilling 53 Socialområdet 
 

Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Borgerstyret Personlig Assistence (BPA) bevilges til borgere, der er fysisk handicappede, men 
har et kognitivt funktionsniveau, der gør dem i stand til at varetage en arbejdslederrolle – ift. et 
team af handicaphjælpere. Samtidigt skal det godtgøres, at kommunen ikke på anden vis (via 
andre §§) kan tilgodese borgerens støttebehov. 
 
Ved en BPA-ordning er det borgeren selv, der er arbejdsleder, mens arbejdsgiveren enten er 
Silkeborg Kommune eller et privat firma. 
 
Socialafdelingen har løbende haft fokus på opfølgning på BPA-ordningerne. Der vurderes imidler-
tid at være et yderligere potentiale i at skærpe opfølgningerne og i højere grad få det korrekte 
match mellem borgerens behov og borgerens bevilling, herunder få borgerne gjort mere selv-
hjulpne med de nyeste teknologiske hjælpemidler.   
 
Socialafdelingen oplever undertiden en udfordring i dette arbejde, når BPA-borgerens reelle be-
hov skal vurderes i opfølgningen. Eksempelvis kan der i nogle tilfælde mangle erfaringer med at 
vurdere borgerens funktionsniveau og eventuelt matche det med teknologiske hjælpemidler.  
 
En forudsætning for at lykkes med den skærpede opfølgning på BPA-ordningerne, er et forplig-
tende samarbejde med Sundheds- og Omsorgsafdelingen. BPA-borgerne kan i nogle tilfælde stå 
med de samme udfordringer, som borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsafdelingen, hvorfor 
der i særlige tilfælde kan være behov for at få lettere og hurtigere adgang til at trække på deres 
erfaringer og kompetencer.  
 
Konsekvens for borgere: 
Gennem et bedre match mellem BPA-borgernes behov og bevilling, vil nogle borgere opleve æn-
dring i deres bevilling.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
  
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
Nøgletal 

 



63 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Sundheds- og Omsorgsafdelingens område. Først 
vises en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 39 
Ændret struktur for midlertidige pladser (sam-
le/nedlægge 19 pladser) 6,000 6,000 6,000 6,000 

 40 
Lukning af 29 daghjemspladser - ændring til 
demenspladser 6,300 6,300 6,300 6,300 

 41 
Reduktion i antal produktionskøkkener på ple-
jecentrene 2,000 4,500 4,500 4,500 

 42 
Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund 
Plejecenter 0,800 0,800 0,800 0,800 

 43 
Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte 
medarbejdere 1,000 1,000 1,000 1,000 

 44 

Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: 
Borgere med behov for midlertidigt døgnop-
hold 1,200 1,200 1,200 1,200 

 45 

Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen:  
Borgere med behov for sygepleje i eget hjem 
efter hospitalsophold 1,200 1,200 1,200 1,200 

 46 

Reduktion af personlig og praktisk hjælp og 
madservice til ældre omfattet af frit valg af 
leverandør samt rehabiliteringsforløb 2,000 2,000 2,000 2,000 

 47 
Reduktion af pleje og omsorg af primært æl-
dre undtaget frit valg af leverandør 3,500 3,500 3,500 3,500 

 48 Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne 0,300 0,300 0,300 0,300 

  I alt 24,300 26,800 26,800 26,800 
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(39) Ændret struktur for midlertidige pladser (samle/nedlægge 19 plad-
ser) 

SÆU 
 
Forslag 39 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
Forslag 1: 3,0 
Forslag 2: 6,0 

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nedenfor er præsenteret to forskellige forslag til at ændre i strukturen på midlertidige pladser i 
sektionen Nære Sundhedstilbud. I dag er de midlertidige pladser placeret på 3 steder: Gødvad 
(17 pladser + 2 akut pladser); Fuglemosen (19 pladser) og Døgnrehabiliteringsafdelingen Rems-
truplund (19 pladser) 
 
1) Samle midlertidige pladser (3,0 mio. kr.) 
 
Ved at samle de midlertidige pladser på én matrikel forventes det, at der kan opnås stordrifts-
fordele, særligt i aften- og nattevagt, ved at der på tværs af afdelinger kan reduceres i antallet 
af medarbejdere i fremmøde. Ved at etablere akutteamets base på samme matrikel, kan der 
opnås faglige synergieffekter, som medfører at en andel af sygeplejersker i aften- og nattevagt 
kan konverteres til social- og sundhedsassistenter. Desuden vil en samling af de midlertidige 
pladser styrke og sikre et ensartet kompetenceniveau, ligesom man kan målrette enkelte enhe-
der på en fælles matrikel efter borgernes udfordringer. 
 
Forslaget kræver stillingtagen til placering og kan have indvirkning på plejeboligkapaciteten. 
Umiddelbart vil forslaget kunne gennemføres ved at placere de samlede midlertidige pladser på 
enten Fuglemosen eller Remstruplund. Hvis Akuttemaet skal tilknyttes, skal placeringen være i 
Silkeborg by for at reducere kørsel mest muligt. Forslaget vil dog kræve investering i form af en 
ombygning og ændring af de berørte bygninger. 
 
Forslaget er drøftet med Ejendomme, som har givet et bud på ombygningen af Remstruplund. 
Plejeboligerne i Remstruplund købes af Arbejdernes Byggeforening og plejeboligerne nedlægges 
og ombygges. De forventede udgifter til hjemkøb samt diverse omkostninger er ca. 12 mio. kr. 
og anslåede udgifter til ombygning er ca. 13 mio. kr. Dvs. i alt ca. 25 mio. kr. Forslaget forud-
sætter naturligvis, at der gives en anlægsbevilling, som skal koordineres mellem Ejendomme og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Derudover undersøges mulighederne for at udnytte boligkapaciteten som bliver i overskud fra de 
lukkede midlertidige pladser (Gødvad og Fuglemosen). Bl.a. undersøges muligheden for at flytte 
Sundhedscentret på det tidligere sygehus i Kjellerup til Fuglemosen.  
 
2) Nedlægge midlertidige pladser (6,0 mio. kr.) 
 
Det foreslås, at der nedlægges 19 midlertidige pladser. Borgerne vil i stedet for skulle modtage 
hjælp i eget hjem. Der opnås herved en besparelse på husleje og medarbejdere, men det er dog 
væsentligt at borgerens behov ikke ændres og under alle omstændigheder skal dækkes.  
 
Budgettet er ca. 0,5 mio. kr. pr. plads – i alt 9,5 mio. kr. Det er indregnet i forslaget, at der skal 
reserveres 0,18 mio. kr. fra hver plads til enten hjemmepleje eller sygepleje. Altså, der frigøres 
9,5 mio. kr. heraf kan der spares 6,0 mio. kr., mens 3,4 mio. kr. skal reserveres til forventede 
udgiftsstigninger andre steder. 
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag 1: Styrkelse af faglighed styrker den faglige indsats i alle forløb. 
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Forslag 2: Serviceniveau sænkes i form af øget ventetid på en midlertidig plads. Yderligere skal 
flere borgere direkte hjem i eget hjem efter sygehusindlæggelse, hvilket skaber en øget efter-
spørgsel efter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personalegruppen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, ombygningsudgifter og evt. drift af 
bygninger 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Forslag 1 vil afhænge af, hvor hurtigt det er muligt at lukke plejeboligerne og derefter eller 
gradvist igangsætte ombygningen. 
 
  2021 

 
2022 2023 2024 

Forslag 1  0 3,0 3,0 3,0 
Forslag 2  6,0 6,0 6,0 6,0 
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(40) Lukning af 29 daghjemspladser – ændring til demenspladser 
SÆU 
 
Forslag 40 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
6,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
 
Det foreslås, at der nedlægges 29 almindelige daghjemspladser. 
 
For at udnytte de lokalemæssige fordele på Marienlund anbefales det, at flytte daghjemspladser 
målrettet borger med en demensdiagnose fra daghjemmene Dybdal, Kæret, Livsgnisten til Mari-
enlund. Det er nødvendigt at lave lokalemæssige tilpasninger på Marienlund Plejecenter. 
 
Silkeborg Kommune har i dag følgende antal daghjemspladser pr. uge: 

- Kæret, Kjellerup: 9 pladser til 28 demente brugere 
- Livsgnisten, Funder: 10 pladser til 28 demente brugere 
- Dybdal, Resenbro: 15 pladser til 27 demente brugere   
- Marienlund, Silkeborg: 25 fuldtidspladser fordelt på 62 brugere og 8 halvtidspladser for-

delt på 18 brugere (her er pt. 9 ledige halvtidspladser) – flest uden demens. 
 
Ved at nedlægge daghjemspladserne vil der kunne opnås en reduktion på udgifter til kørsel samt 
aktivitets- og centerfunktionen i daghjemmet herunder personaleudgifter.  
 
En lukning af de 29 daghjemspladser kan medføre en øget søgning af plejeboliger, da dag-
hjemspladser for nogle brugere er plejehjemsforebyggende. Alternativ vil nogle borgere have et 
øget behov for hjælp samt afløsning og aflastning i eget hjem.  
 
Der er indarbejdet udgifter til øget behov for hjemmepleje/hjemmesygepleje – 40 pct. af udgif-
terne til plejepersonale (1,8 mio. kr. ud af 4,5 mio. kr.). Ellers består besparelsen af udgifter til 
transport, lokalleder, aktivitetsmedarbejdere og 60 pct. af plejen.  
 
Tilbuddet om daghjem er en kan-opgave, men man skal være opmærksom på at afløsning og 
aflastning er en skal-opgave. 
 
Det vurderes, at der maksimalt skal bruges 0,5 mio. kr. til lokalemæssige tilpasninger (inkl. 
udearealer). Eftersom der er tale om forholdsvis små justeringer i form af enkelte skillevægge, 
døre og flytbare skillevægge er forslaget ikke koordineret med Ejendomme. Forslaget forudsæt-
ter naturligvis, at der gives en anlægsbevilling, som skal koordineres mellem Ejendomme og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau for de borgere som er brugere af almindelige daghjem. Det vil bl.a. betyde 
mindre omsorg og støtte for den enkelte borgere, som har vanskelig ved at tage vare på sig 
selv. Derudover indebærer forslaget mindre aflastning af pårørende samt større risiko for en-
somhed for de borgere, der bor alene. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, lokalemæssige ændringer og evt. 
drift af bygninger 
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Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 6,3 6,3 6,3 6,3 
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(41) Reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene 
SÆU 
 
Forslag 41 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
4,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der reduceres i antallet af køkkener, som producerer mad på de enkelte pleje-
centre. 
 
Udgangspunktet for madproduktionen i plejecentrene tager afsæt i leve-bo-miljøtankegangen og 
politikken om det gode hverdagsliv i plejecentrene. I dag producerer et køkken mad til cirka 12 
boliger.  
 
Det foreslås, at det undersøges nærmere hvilke mulige produktionsformer, som kan optimere 
kostproduktionen i de enkelte plejecentre, herunder en kombination af forskellige produktions-
former. 
 
Nedenfor nævnes mulige løsninger, som kan kombineres med den nuværende lokale madpro-
duktion: 

- Eksterne leverandører af kosten 
- Leverancer af varm mad fra egne produktionskøkkener   
- En mulighed kunne også være leverancer af kølemad, som vil skabe en større fleksibilitet 

i plejecentrene. 
 
Inden for en overskuelig fremtid står flere produktionskøkkener overfor større moderniseringer, 
hvorfor det bør overvejes om dette skal igangsættes eller om andre køkkener skal overtage pro-
duktionen. 
 
Fra beslutning er truffet vil procestiden være 9 til 12 måneder, afhængig af undersøgelsestid og 
løsningsvalg. 
 
Konsekvens for borgere: 
Det opleves, at et stigende antal af borgere, har vanskeligt ved at have ophold i leve-bo miljøer-
ne, og derfor ikke umiddelbart profiterer af den tiltænkte oplevelse af hjemlighed i forbindelse 
med madlavningen. Enkelte borgere vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Det drejer sig 
om de borgere, som er i stand til at deltage i madlavningen. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 4,5 4,5 4,5 
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(42) Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter 
SÆU 
 
Forslag 42 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
0,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der nedlægges én af fire nattevagtstillinger på Marienlund Plejecenter, da stor-
driftsfordele på tværs af enhederne er mulige at opnå.  
 
I dag er der 5 nattevagter (4 i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og 1 i Socialafdelingens del) – 
beregningen går alene på Sundheds- og Omsorgsafdelingens del. Forslaget er drøftet med Soci-
alafdelingen og skal ses i sammenhæng med socialafdelingens forslag om ”Samarbejde om per-
sonaledækning i de ”tynde” timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen” og ”Samdrift af botil-
buddet Marienlund med Marienlund Plejecenter”.     
 
Derfor undersøger vi sammen med socialafdelingen muligheder for en fælles drift af Marienlund, 
og hvilke muligheder der er indenfor lovgivningen i forhold optimering og effektivisering.  
 
Derudover skal muligheden for en fælles aften- og nattevagt undersøges generelt og i sammen-
hæng med Marienlund. 
 
Konsekvens for borgere: 
• Mindre service 
• Længere reaktionstid for hjælp til den enkelte borger  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med en stilling 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Derudover undersøges muligheden for at samarbejde med socialafdeling, som varetager stue-
etagen på plejecentret, hvor der også er tilknyttet en nattevagt.   
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,8 0,8 0,8 0,8 
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(43) Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere 
SÆU 
 
Forslag 43 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget indebærer, at der sker en hurtigere afklaring af langtidssygemeldte medarbejderes 
mulighed for tilbagekomst til arbejdspladsen. Der kan opnås besparelser ved at genbesættelse 
af stillinger kan ske hurtigere, hvilket medfører at vikarbehovet mindskes. For nuværende vur-
deres det, at der kan opnås besparelser for op imod 1,0 mio. kr. årligt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens for fast personale udover en hurtigere afklaring for langtidssygemeldte. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

 

  



72 
 

(44) Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov 
for midlertidigt døgnophold 

SÆU 
 
Forslag 44 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ved at nedlægge denne indsats kan der opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. 
Midlerne er fordelt mellem de 3 midlertidige pladser; Fuglemosen (ca. 25 pct. af midlerne), Gød-
vad (ca. 25 pct. af midlerne) og Døgnrehabilitering Remstruplund (ca. 50 pct. af midlerne). Mid-
lerne er anvendt til fremmøde af personale og dermed styrket løsning af kerneopgaven.  
 
Konsekvens for borgere: 
Reduktion i serviceniveauet på de midlertidige pladser 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,2 1,2 1,2 1,2 
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(45) Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov 
for sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold 

SÆU 
 
Forslag 45 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ved at stoppe indsatsen omkring styrkelse af den tværfaglig koordinering og én fælles plan for 
borgerne vil der kunne opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne vil opleve en forringelse af hjemmesygeplejens tilbud samt øget risiko for indlæggelser 
og genindlæggelser.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,2 1,2 1,2 1,2 
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(46) Reduktion af personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre 
omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

SÆU 
 
Forslag 46 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
2,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Da der pt. ikke er sammenhæng mellem den besluttede kvalitetsstandard og den afsatte øko-
nomi, må en reduktion ske ved en rammebesparelse, som udmøntes via fastsættelse af en kvali-
tetsstandard der afpasses med den tilknyttede økonomi.  
 
Dette sker i opbygningen af den fremtidige styringsmodel. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau 
 
Konsekvens for personale: 
Sandsynligvis reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 2,0 2,0 2,0 
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(47) Reduktion af pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af 
leverandør 

SÆU 
 
Forslag 47 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
3,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Da der pt. ikke er sammenhæng mellem den besluttede kvalitetsstandard og den afsatte øko-
nomi, må en reduktion ske ved en rammebesparelse, som udmøntes via fastsættelse af en kvali-
tetsstandard der afpasses med den tilknyttede økonomi.  
 
Dette sker i opbygningen af den fremtidige styringsmodel. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau 
 
Konsekvens for personale: 
Sandsynligvis reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 3,5 3,5 3,5 3,5 
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(48) Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne 
SÆU 
 
Forslag 48 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt 
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Overvægtsklinikken er en indsats, som forebygger livsstilssygdomme, forværring af livsstilssyg-
domme og samt fysisk og mental mistrivsel som følge af overvægt. Tilbuddet er rettet mod 
voksne, som er mellem 18-64 år, har BMI over 28 og som samtidig har en af følgende risikofak-
torer: forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, præ-diabetes, diabetes eller PCOS. Overvægtsklinik-
ken er et individuel forløb, der strækker sig over 12 mdr. Der er mulighed for at  møde til sam-
tale syv gange i de 12 mdr. Alle samtalerne foregår på Kjellerup Sundhedscenter. I klinikken 
gives rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevaner samt motion af en 
kostvejleder/klinisk diætist. 
 
Konsekvens for borgere: 
Det formodes at forslaget kan forårsage: 
Øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme blandt målgruppen 
Øget risiko for forværring af livsstilssygdomme blandt målgruppen 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion af personale svarende til 0,6 stilling 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Teknik- og Miljøafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Teknik- og Miljøafdelingens område. Først vises en 
skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 49 
Investeringsforslag: Nedklassificering af bolig-
veje 0,000 0,000 0,000 0,000 

 50 Reduktion i bybuskørsel 0,250 0,500 0,500 0,500 

 51 Omlægning af grøn drift - "Vild med vilje" 0,100 0,100 0,100 0,100 

 52 Nedsættelse af kloakbidrag 2,000 2,000 2,000 2,000 

  I alt 2,350 2,600 2,600 2,600 
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(49) Investeringsforslag: Nedklassificering af boligveje. 
PVU 
 
Forslag 49 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
2-4 mio.kr. 

om året 
 
Kort beskrivelse af forslaget – herunder afledet effekt på serviceudgifterne:  
Investere 13 mio. kr. til privatisering af boligveje efter 4 år og til minimumsstandard på vejene. 
Investeringen kan foregå løbende i takt med en beslutning om privatisering – dog tidligst 4 år 
efter første beslutning, hvilket vil sige fra 2024. Privatiseringen betyder, at grundejerne fremad-
rettet selv skal vedligeholde vejen, som man gør på andre private fællesveje. Minimumsstandard 
betyder, at vejene sættes i rimelig stand i forhold til de gældende rammer på området. 
   
Alternativt: vejene planlægges privatiseret i takt med at de alligevel skal renoveres typisk med 
ny asfaltbelægning og fortov – tidsperspektiv 20-40 år.  
 
En række mindre boligveje kan privatiseres som led i en løbende harmonisering. Ifølge vejloven 
kan en vej tidligst nedklassificeres/privatiseres 4 år efter offentliggørelse af kommunens på-
tænkte beslutning. Derved skal 2 på hinanden følgende byråd foretage beslutningen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Alle grundejere på de berørte veje skal overtage drift af vejen, herunder vedligeholdelse af kø-
rebane, renholdelse, rabatter, vintertjeneste mv. Vejene afleveres så der som minimum ikke 
skal ske ekstraordinær vedligeholdelse de første 5 år. Der ydes basisrådgivning til oprettelse af 
vejlaug, bl.a. standardvedtægter og forslag til udgiftsfordeling. De berørte grundejere vil på sigt 
få en udgift til vejens vedligeholdelse, som det sker på andre private fællesveje. 
 
Konsekvens for personale: 
Vurderet et behov for 4 årsværk til håndtering af nedklassificering (inkl. i investering). 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Besparelser på vejdrift på længere sigt (5-10 år) – alternativt 5-40 år – i begge tilfælde efter 
2024 
 
 2021 2022 2023 2024 
 0 0 0 0 
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(50) Reduktion i bybuskørsel 
PVU 
 
Forslag 50 

Bevilling 24 Kollektiv trafik Fuld effekt: 
0,5 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Reducere eller helt fjerne bybuskørsel hvor der i forvejen er tilstrækkelig regional busbetjening. 
Ex. ændring af linje 1 til kun at betjene Aarhusbakken – og nedlægge strækningen til Resen-
bro/Skærbæk, der har god regional betjening. 
 
Regionen fjernede fra sommeren 2019 busbetjeningen af Sorring. Besparelsen på ca. 1,2 mio.kr. 
ved nedlæggelse af del af linje 1 forventes at kunne modsvare en udgift til fremtidig betjening af 
Sorring, idet Byrådets bevilling hertil bortfalder i sommeren 2020 – og dermed bliver der ikke 
tale om en reduktion på den samlede bevilling. 
 
Yderligere reduktioner kan gennemføres ved generelt at reducere kørslen yderligere – gennem 
mindre frekvens på bybusafgange, ex. linje 2 og 6, som i dag er højfrekvent svarende til 0,5 
mio.kr. 
 
På grund af køreplanlægning i Midttrafik kan en evt. reduktion først få effekt fra sommeren 2021 
– beløbet de enkelte år afhænger af reduktionens omfang, og kan derfor være mellem 0-1 
mio.kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Busbetjeningen bliver mindre i Resenbro/Skærbæk, men der er fortsat et højt serviceniveau for 
en by af den størrelse via regionale busforbindelser. 
Ved en generel sænkning af frekvensen af afgange, vil det medføre en mindre mobilitet for især 
borgere uden adgang til bil. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvenser 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,25 0,5 0,5 0,5 
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(51) Omlægning af grøn drift – ’Vild med vilje’. 
PVU 
 
Forslag 51 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
0,1 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
På vejarealer kan omlægning af prydbeplantning reduceres. Flere vejnære arealer og stræknin-
ger (rabatter) får lov at stå uklippet hen, også i bynære arealer – dog fortsat under hensyn til 
trafiksikkerhed. 
 
Den samlede budgetramme for området er på ca. 4 mio. kr. 
  
Der vil også være et potentiale i parkerne/de bynære grønne områder.  
 
Konsekvens for borgere: 
Færre steder med dekorativ beplantning inde i byerne, og flere steder med vild bevoksning. Fle-
re rabatter vil fremstå uberørt. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Færre opgaver til Entreprenørgården, bevilling 28 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,1 0,1 0,1 0,1 
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(52) Nedsættelse af kloakbidrag 
PVU 
 
Forslag 52 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
2,0 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Flere kommuner i landet har fået en aftale om nedsat kloakbidrag med deres respektive forsy-
ningsselskaber. Et forslag kunne være, at Silkeborg Kommune også skulle søge en aftale om 
nedsat bidrag – i dag betales 8% af anlægsomkostningerne svarende til ca. 6 mio.kr. Visse 
kommuner er væsentligt lavere. 
 
Det er en politisk beslutning, om det skal undersøges, om det er muligt at forsøge at flytte ud-
giften fra det skattefinansierede til det takstfinansierede område. 
 
Konsekvens for borgere: 
Et mindre kloakbidrag til Silkeborg Forsyning vil måske skulle indhentes over virksomhedens 
forbrugsafgifter – og dermed hos borgeren. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Stabene 
Nøgletal 

 



84 
 

Organisation- og Personale 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Organisation- og Personales område. Først vises en 
skematisk oversigt over stabens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 53 Optimere på lønadministration 0,450 0,450 0,450 0,450 

 54 Reduktion i direktionen 0,800 0,800 0,800 0,800 

  I alt 1,250 1,250 1,250 1,250 
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(53) Optimere på lønadministration 
ØKE 
 
Forslag 53 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Omlægning af arbejdsgange i løn- og personaleservice, herunder effektivisering som følge af 
øget teknologianvendelse. 
 
Konsekvens for borgere:  
Ingen direkte konsekvens 
 
Konsekvens for personale:  
Reduktion svarende til en fuldtidsstilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen direkte konsekvens 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Organisation og Personale 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(54) Reduktion i direktionen 
ØKE 
 
Forslag 54 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret. 
 
Kommunens direktionen reduceres med en direktørstilling, hvorefter direktionen består af en 
kommunaldirektør og 2 koncerndirektører. 
 
Konsekvens for borgere:  
Ingen 
 
Konsekvens for personale:  
Der reduceres med en direktørstilling, men en andel af provenuet anvendes til styrkelse af sup-
port til direktionen m.v. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Organisation og Personale 
 
Tidshorisont:  
 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Økonomi- og IT-staben 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Økonomi- og IT-stabens område. Først vises en 
skematisk oversigt over stabens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 55 Reduktion i pulje til events 1,000 1,000 2,000 2,000 

 56 
Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- 
og IT-staben 1,400 1,400 1,400 1,400 

 57 
Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområ-
det 1,000 1,000 1,000 1,000 

 58 
Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT 
infrastruktur til præsentation af FLIS data 0,300 0,300 0,300 0,300 

 59 Nedlæggelse af flygtningepulje 6,100 6,100 6,100 6,100 

 60 
Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre 
turistattraktioner 0,935 0,935 0,935 0,935 

  I alt 10,735 10,735 11,735 11,735 
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(55) Reduktion i pulje til events 
ØKE 
 
Forslag 55 

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Fuld effekt: 
2,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Anvendelse af færre midler til events. Hidtil har der været budgetlagt 5 mio. kr. på eventskonto-
en, som anvendes til økonomisk back-up til ud- og afvikling af events. Events er i de seneste år 
blevet anvendt stadigt hyppigere, som en metode til at markere Silkeborg Kommunes dynamik 
og attraktivitet bl.a. i forbindelse med Made in Denmark golfturneringen. Ligesom midlerne bl.a. 
anvendes til at manifestere Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. 
 
I 2021 har Silkeborg 175 års jubilæum. Endvidere er der allerede større planer i støbeskeen for 
2022. En eventuel reduktion af eventmidlerne kan derfor hensigtsmæssigt gennemføres etape-
vis. 
  
Konsekvens for borgere: 
Færre og sandsynligvis også mindre events. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 

 1,0  1,0  2,0  2,0 
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(56) Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- og IT-staben 
ØKE 
 
Forslag 56 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
1,4 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben reducerer personalet med tre medarbejdere. Personalereduktionerne 
sker som afskedigelser, da der ikke er vakante stillinger. 
 
Konsekvens for borgere: 
Konsekvenserne for borgerne vil være begrænsede.  
 
Konsekvens for personale: 
Personalereduktionerne vil medføre forringet service fra Økonomi- og IT-staben. I IT vil det 
medføre længere svartider og ringere support telefonisk såvel som fysisk, samt medføre færre 
IT-projektlederkompetencer til at indgå i afdelingernes IT-projekter. I Regnskabs- og Rådgiv-
ningscenteret vil det medføre forringet økonomi- og indkøbssupport til afdelingerne. 
  
Økonomi- og IT-staben foreslår i forlængelse af ovenstående en systematisk anvendelse af prak-
tikanter og studentermedhjælpere – gerne i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner 
– for dels at afbøde konsekvenserne af personalereduktionerne og dels for at sikre et godt fun-
dament for fremtidig rekruttering. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Forslaget vil medføre forringet service fra Økonomi- og IT-staben. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,4  1,4 1,4 1,4 
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(57) Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområdet 
ØKE 
 
Forslag 57 

Bevilling 15 Fælles formål 
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 

Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Silkeborg Kommune assisterer den erhvervsmæssige dynamik via samarbejde med organisatio-
nerne ErhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og VisitAarhus. Med de enkelte 
parter indgås der samarbejdsaftaler, som indenfor kategorierne basisydelser, andre strategiske 
områder og erhvervshandleplanmidler præciserer, hvilke vækstinitiativer den enkelte aktør skal 
tage.  
Da der senest fra 2021 samtidig forventes implementeret et nyt setup, som følge af det i 2019 
gennemførte servicetjek, er det ikke hensigtmæssigt forlods at fordele reduktionen på 1,0 mio. 
kr. på enkeltaktør – dette vil i stedet ske i forbindelse med 2021 budgetlægningen og indgåelse 
af resultatkontrakter. 
Samlet rummer de indgåede 2020 samarbejdsaftaler ydelser for 11,4 mio. kr. fordelt således 
mellem aktørerne 
 

- ErhvervSilkeborg 4,2 mio. kr. 
- HandelSilkeborg 0,8 mio. kr. 
- InnovationSilkeborg 2,4 mio. kr. 
- VisitAarhus 4,0 mio. kr. 

    
Konsekvens for borgere: 
Færre vækstinitiativer med risiko for lavere jobskabelse. Evt. reduktion i de udførende organisa-
tioners personale. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(58) Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse IT infrastruktur til præsen-
tation af FLIS data 

ØKE 
 
Forslag 58 

Bevilling 14 Centralfunktioner  
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 

Fuld effekt:   
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nøgletalsportalen Rart At Vide (RAV) er en samling af nøgletal fra bl.a. FLIS, som fremstilles til 
byrådet og koncernledelsen.  RAV foreslås nedlagt.  
 
FLIS data bliver dermed mindre tilgængelige og vil kræve større decentral indsats, såfremt en 
afdeling skal bruge FLIS data på individniveau. 
 
Der er budgetlagt med udgifter til IT-infrastruktur og konsulentbistand til forædling og præsen-
tation af de rå FLIS data i RAV, så data bliver nemmere for slutbrugerne i kommunen at benytte. 
Ved dette forslag vil Økonomi- og IT-staben alene: 

- Understøtte at kommunens slutbrugere kan benytte FLIS data på kommuneniveau 
- varetage opgaver for at overholde kommunens minimumsforpligtelser i tilslutningsaftalen 

med KOMBIT, såsom oprettelse af brugere mv.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Frafald af arbejdsopgaver. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Såfremt afdelinger skal bruge data på individ niveau vil det kræve decentrale investeringer i 
konsulentbistand eller opkvalificering af medarbejdere. 
  
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(59) Nedlæggelse af flygtningepulje 
ØKE 
 
Forslag 59 

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Fuld effekt: 
6,1 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ordningen med finansiering af marginaludgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge ned-
lægges med udgangen af 2020.  
 
Ordningen blev indført i 2016 og puljen er afsat til at finansiere marginaludgifter i sundhedsple-
jen, tandplejen, dagpasning, skole, midlertidige flygtningeboliger samt administrative opgaver i 
beskæftigelsesafdelingen. 
 
Marginaludgifter finansieres kun i integrationsperioden og antallet af børn under den 3-årige in-
tegrationsperiode er stærkt faldende, idet tilgangen af flygtninge var størst de første år. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Eventuelle marginaludgifter til børn under integrationsloven afholdes inden for den enkelte bevil-
lings budget. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Direktionen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 6,1 6,1 6,1 6,1 
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(60) Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner 
ØKE 
 
Forslag 60 

Bevilling 15 Fælles formål Fuld effekt:  
0,935 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I budget for 2015 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til støtte til kulturinstitutioner og andre tu-
ristattraktioner. 
 
I perioden 2015-2017 blev støtten disponeret på grundlag af aftale mellem budgetforligspar-
terne og høring af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 
 
I 2018-2019 blev støtten overført til bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 14 Centralfunktio-
ner til tidsbegrænset ansættelse til gennemførelse af friluftsstrategi samt til anlægsprojekter.  
 
Budgetbeløbet på de 1 mio. kr. er fra og med budget 2020 reduceret til 935.000 kr.  
 
I 2020 er støtten overført til bevilling 34 Kultur og Fritid under Kultur-, Fritids- og Idrætsudval-
get til fordeling som hjælp til kulturinstitutioner, der har været udfordret grundet COVID19-
situationen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Kulturinstitutioner og andre turistattraktioner får færre midler til deres virke.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,935 0,935 0,935 0,935 
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Samlet oversigt over reduktionsforslagene - fordelt på ud-
valg 
 

Politisk udvalg 2021 2022 2023 2024 
          
Arbejdsmarkedsudvalget 17,8 18,1 18,1 18,1 
Børne- og Ungeudvalget 4,6 5,4 5,4 5,4 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2,5 4,5 4,5 4,5 
Socialudvalget * 4,2 4,2 4,2 4,2 
Sundheds- og Ældreudvalget 24,3 26,8 26,8 26,8 
Plan- og Vejudvalget 2,4 2,6 2,6 2,6 
Klima- og Miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 14,9 15,7 16,1 16,1 
Mio. kr. i alt (afrundet) 70,6 77,2 77,6 77,6 

 

Der er afrundet i opgørelsen for hvert udvalg. Den samlede sum er udregnet på baggrund af 
de faktiske forslag før afrunding.  

*En del af reduktionerne vedrører også Sundheds- og Ældreudvalget, men er p.t. ikke fordelt 
på udvalgene. 



16 Behandling af indkomne høringssvar til 

reduktionskataloget til budget 2021 på Plan- og 

Vejudvalgets område
16.2 - Bilag: Samlet høringssvar til PVU

DokumentID: 8637605



Samlet høringssvar spareforslag nr. 50 
 
Fra: Morten Haugaard Boldsen   
Sendt: 18. august 2020 15:49 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Høringssvar vedr. kommunens spareforslag nr. 50 
 
Hej. 
 
Hermed et høringssvar til kommunens spareforslag nr. 50 vedr. at nedlægge bybus nr. 1 i 
Resenbro. https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Reduktionskatalog 
 
Jeg er borger på Sensommervej i Resenbro og har to børn i Resenbro skole. Ovenstående 
besparelsesforslag vil være til stor gene for borgere i Resenbro, hvis det gennemføres. Mange 
skolebørn tager bussen til og fra skolen dagligt og de større børn tager også bussen indtil 
Silkeborg for at gå i skole der. 
 
Mange børn på Resenbro skole vil med dette forslag være henstillet til at cykle i skole på veje, 
som er stærkt trafikerede i myldretiden og hvor hastighedsbegrænsningerne oftest 
overskrides. Der er ikke etableret sikker cykelskolevej fra Skærbækområdet, idet Dybdalen 
fortsat er meget farlig for krydsende børn. En tunnel ville her hjælpe væsentligt på 
trafiksikkerheden, men den nuværende løsning er ikke-holdbar. 
 
Jeg anmoder om at beparelsesforslaget droppes og at der tværtimod investeres i skolebørnene 
og trakfiksikkerheden v. Dybdalen i form af en simpel tunnelløsning. 
 
Mvh Morten H. Boldsen. 
tlf. 20687433. 
 
 
 
 
Fra: Nick Nielsen   
Sendt: 20. august 2020 06:36 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Høringssvar til forslag nr. 50 i Reduktionskatalog 2021 
 
Kære Silkeborg Kommune, 
 
Vi er i vores husstand meget ked af forslag nr. 50 i reduktionskataloget omhandlende bybus 
nr. 1. Bussen er en livsnerver der giver byens borgere mulighed for at komme ind til byen. Det 
gælder børn der skal i skole, ældre og svage borgere der f.eks. skal til lægen, sygehuset eller 
apoteket og andre der ikke ønsker/har midler til en bil.  
 
I vores husstand bruger vi bussen, og den er et af argumenterne for ikke at købe en bil nr. 2.  
 
Vi vil gerne påpege at der er stigende børnetal frem mod år 2025/26 (14,9%) og 2032/33 
(28,4%), og derfor må det  forventes at der er endnu flere børn der skal bruge bussen som 
Skolebus. 
 
Der nævnes at Resenbro har fin regional betjening, men denne har vi også set skåret med 
f.eks. forsvidslen af direkte mulighed for at komme til Aarhus og ind til Silkeborg by med bus 
112. Da det er vores forståelse at Region Midt står for den primære indflydelse af 



regionalebusser frygter vi at kommunen står udenfor særlig indflydelse når det sikkert igen 
igen kommer til besparelser af den offentlige transport.  
 
 
Venligst/Best Regards 
Nick Nielsen 
Mobil - 27592448 
Stidalsmarken 4, 
8600, Silkeborg 
 
 
 
 
Fra: Johannes <johannes@blumensaat.dk>  
Sendt: 19. august 2020 21:37 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Vedrørende afskaffelse af bus 1 til Resenbro  
 
Hej 
Jeg hedder Johannes og går til dagligt på HHX på Silkeborg Handelsskole. Jeg bor i Resenbro, 
og er hver morgen afhængig af 1’eren for at komme i skole, ligesom rigtig mange andre fra 
Resenbro. Jeg er godt klar over at et par af regionalbusserne går i gennem Resenbro, men det 
ville dog stadig betyde utrolig meget for hvor lang tid det ville tage at komme fra og til 
Silkeborg og til Resenbro med bus. 1’eren gør at Resenbro er meget mere attraktiv at bo i 
Resenbro netop pga den gode mulighed for hurtigt at komme ind til byen. Derfor synes jeg det 
ville være en skam at sætte en stopper for det, og håber at i vil trække forslaget tilbage. 
Hilsen Johannes Blumensaat 
 
 
 
 
Fra: Anne Haugaard-Hansen   
Sendt: 19. august 2020 20:59 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Høringssvar vedr. kommunens spareforslag nr. 50 
 
Hej. 

 
Hermed et høringssvar til kommunens spareforslag nr. 50 vedr. at nedlægge bybus nr. 1 i 
Resenbro. https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Reduktionskatalog 
 
Jeg er borger på Sensommervej i Resenbro og har to børn i Resenbro skole. Ovenstående 
besparelsesforslag vil være til stor gene for borgere i Resenbro, hvis det gennemføres. Mange 
skolebørn tager bussen til og fra skolen dagligt og de større børn tager også bussen indtil 
Silkeborg for at gå i skole der. 
 
Mange børn på Resenbro skole vil med dette forslag være henstillet til at cykle i skole på veje, 
som er stærkt trafikerede i myldretiden og hvor hastighedsbegrænsningerne oftest 
overskrides. Der er ikke etableret sikker cykelskolevej fra Skærbækområdet, idet Dybdalen 
fortsat er meget farlig for krydsende børn. En tunnel ville her hjælpe væsentligt på 
trafiksikkerheden, men den nuværende løsning er ikke-holdbar. 
 



Jeg anmoder om at beparelsesforslaget droppes og at der tværtimod investeres i skolebørnene 
og trakfiksikkerheden v. Dybdalen i form af en simpel tunnelløsning. 
 
Mvh Anne H. Boldsen. 
tlf. 51502304 
 
 
 
 
Fra: Stine Kristensen   
Sendt: 21. august 2020 20:17 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Høringssvar buslinje 1 
 
Hej.  
  
Omhandlende Reduktionskataloget punkt 50. 
Vi er slet ikke enige i besparelse af buslinje 1 til Resenbro . Den linje har så stor betydning for 
byen og ikke mindst vores børn. Den bliver brugt som skolebus til Langsø skolen, og da der 
ikke er sikker skolevej dertil, vil vi være meget kede af at vores børn skal til at cykle derind. 
 
Vi står desuden overfor stigende børnetal i byen, hvilke også får brug for at kunne tage 
skolebussen i fremtiden.  
 
Sendt fra min iPhone 
 
 
 
 
Fra: kim.ebbesen@fiberpost.dk <kim.ebbesen@fiberpost.dk>  
Sendt: 24. august 2020 09:54 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Høringssvar vedr. Reduktionskatalog for budget 2021 - punkt (50) "Reduktion i 
bybuskørsel" 
 
Til rette vedkommende hos Silkeborg Kommune 
(Send venligst kvittering for modtagelse) 
 
Høringssvar vedr. Reduktionskatalog for budget 2021 - punkt (50) "Reduktion i 
bybuskørsel" 
 
I kommunens reduktionskatalog for budget 2021 er medtaget en nedlæggelse af busrute 1 til 
Resenbro/Skærbæk. Som borgere i netop det lokalområde giver nedlæggelsen ingen mening af 
følgende årsager: 
 
- For elever i 0.-3. klasse på Resenbro Skole fungerer Linje 1 som skolebus. Ifølge 
Folkeskoleloven har man ret til buskørsel, hvis man har mere end 2,5 km til skole. For vores 
eget vedkommende har vi over 3 km, og der er mange husstande, som bor længere væk fra 
skolen end os. 
 
- Alternativet til bussen er forældrekørsel, da der ikke er sikker skolevej for 0.-3. kl. elever. 
Passagen over Dybdalen er i politiets fokus, og hvis Silkeborg Kommunes politikere, 
udvalgsmedlemmer og ansatte i forvaltninger tvivler på vores udlægning, vil vi opfordre dem 
til at sende deres egne børn eller børnebørn afsted over strækningen og så krydse fingre. 
 



- Med forældrekørsel begrænser man desuden forældrenes fleksibilitet kraftigt. Det er 
eksempelvis svært at nå på arbejde til tiden i eksempelvis Aarhus eller for den sags skyld i 
Silkeborg, hvis man hver dag selv skal køre barnet i skole, og i øvrigt også hente det i bil om 
eftermiddagen. 
 
- For øvrige elever på Resenbro skole er bussen den eneste sikre transportmulighed for 
vinteren, da de ellers skal cykle langs skærbækvej ved bilerne. 
 
- For skoleelever i 7. klasse og højere er Linje 1 også fungerende skolebus indtil skoler som 
Langsø, Kornmod og TH. Langs. Pt. er der ingen sikker cykelrute til Kornmod, og om vinteren 
er hverken Gjernstien eller cykelstien langs Århusvej oplyst og dermed farlige at færdes på. 
 
- Bemærk også er Resenbro/Skærbæk er et geografisk langstrakt område. For beboere som os 
selv på Sensommervej samt øvrige veje i Skærbæk-delen er der langt til rutebilernes 
stoppesteder. Resenbro/Skærbæk er et ca. 4 km langt byområde, hvor rutebilerne i dag kun 
holder i Resenbro men ikke i Skærbæk. Der er flere hundrede husstande på Sensommervej, 
Midsommervej, Løvfaldsvej, Høstvej og Efterårsvej, hvor størstedelen vil få rigtig lang til 
nærmeste bus med en nedlæggelse af Linje 1. 
Ind mod Silkeborg er nærmeste stop på den anden side af motorvejsbroen - mere end 1 km. 
væk fra vores adresse. Her er der ikke fortov men cykelsti. For at komme til stoppestedet skal 
man desuden krydse tilkørselsvejen til motorvejen, hvor der ikke er fodgængerovergang. 
I den anden retning mod resten af Resenbro er nærmeste stoppested for regionale busser ved 
plejehjemmet ca. 2 km. væk. Det giver ganske enkelt ikke mening, som det er formuleret i 
reduktionskataloget af kommunens medarbejdere, at kategorisere Resenbro som "godt betjent 
af regionale busser". 
 
- Vi kan desuden være bekymrede for pladsmangel i rutebilerne i myldretidstrafikken. 
Erfaringerne fra andre lokale borgere er, at de regionale busser allerede er tætpakkede, som 
situationen er i dag. Vi kan kun opfordre kommunens beslutningstagere til at besigtige 
forholdene med egne øjne i de relevante tidsrum. 
 
- Kommunen har i forvejen betegnet Resenbro/Skærbæk som et vækstområde, hvor der som 
følge af stigende børnetal skal udbygges på skolen og i børnehaven. Derfor giver det heller 
ikke mening at begrænse områdets infrastruktur. 
 
- Forslaget harmonerer efter vores opfattelse heller ikke med kommunens ambitioner om at 
være en grøn kommune, hvis man skubber mere trafik væk fra den kollektive trafik og 
fremmer den private kørsel. 
 
- Når myldretidstrafikken er overstået, er behovet for offentlig trafik ganske rigtigt meget 
begrænset. Vi er helt enige i, at det kan være relevant at begrænse antallet af afgange midt 
på dagen. Men at man kategorisk skærer Linje 1 væk fra Resenbro/Skærbæk og overlader 
bydelen til regionale busser, er i vores øjne et forslag, som på ingen måde giver mening. 
Forslaget i sin nuværende form bør slettes fra reduktionskataloget med det samme, da det vil 
få store konsekvenser for de mange familier, der bor her. Igen vil vi opfordre kommunens 
beslutningstagere til besigtige forholdene med egne øjne og ikke træffe en beslutning på 
baggrund af en ordlyd, der virker til at være formuleret bag et skrivebord - langt væk fra 
virkeligheden. 
 
Mvh.  
Lone og Kim Ebbesen 
Sensommervej 123A 
8600 Silkeborg 
 
 



Fra: Afke Verberne <Afke@nordicreef.eu>  
Sendt: 26. august 2020 15:20 
Til: SK_post (F0231) <kommunen@Silkeborg.dk> 
Emne: Fjerning Bus 1 
 
Hej,  
 
Jeg har hørt at I overveje at fjerne Bus 1 der kører gennem Resenbro.  
Jeg vil hermed give udtryk for at jeg håber at I ikke fjerne denne buslinje da den er vigtig for 
beboerne i Resenbro. Mange børn bruger denne bus linje fra og til Resenbro skole, men også 
for at køre i byen.  
 
Jeg håber virkelig at vi kan beholde denne buslinje.  
 
Mvh Afke Frederiksen 
Sensommervej 64 
 
 
Best Regards / Sincères Salutations/ Freundliche Grüße / Met vriendelijke groet, 
 

Afke Frederiksen 
Key Account Manager 

 
Nordic Reef 
DK-34703663 

  +45 51 94 64 48 
  orders@nordicreef.eu 
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VENDEPUNKTET
PETER CALLESEN  /  2019
SILKEBORG HØJSKOLE

Kunsten må gerne forstyrre!
Kunsten skal engagere!
Kunsten skal appellere
til børn og unge!
Kunsten skal være med
til at løfte sociale indsatser!
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”Kunsten evner at overraske 
og sætte nye perspektiver 
på kendte steder, samt sætte 
vaner og hverdagsliv på spil. 
Borgeren møder kunsten 
og kulturen i det offentlige 
rum – i byen, i naturen og 
ude i alle hverdagens små 
sprækker.”
Kunststrategi 2020-2028
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Silkeborg er kendt som en aktiv kunstkommune. Det kan vi takke en række 
ambitiøse institutioner, borgere, foreninger og private ildsjæle for. Men det 
er mere end et renommé – for kunsten er gennem mange år blevet en del af 
byens helt unikke sjæl og DNA. 

Med afsæt i de stolte traditioner ønskes det med strategien ”TÆNK KUN-
STEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommu-
ne”, at bringe kunsten endnu tættere på borgernes hverdag, samt sikre at 
kunsten kommer til at spille en væsentlig rolle indenfor kommunens udvikling 
af byrum, lokalområder, byggeri og naturområder.  

Derfor har Silkeborg Kommune for perioden 2020-2028 afsat 12 millioner 
kroner til kunst i det offentlige rum. Med afsæt i anlægsbudgettet er nær-
værende kunststrategi blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg 
Kommune og Statens Kunstfond. Den skal være med til at sikre en helheds-
tænkning mellem kunsten, byen og borgernes liv i Silkeborg Kommune. 

Strategien er ikke en færdig handlingsplan, som foreskriver, hvad der skal gø-
res hvor og hvordan. Målet er i stedet en strategi der understøtter god dialog 
og koordinerede indsatser imellem borgere, kunstnere, bygherrer, arkitekter, 
kommune og øvrige aktører omkring tilblivelse af kunsten i Silkeborg Kom-
mune. Kunststrategien bidrager til, at beslutningerne angående tilblivelsen 
af offentlige kunstværker i Silkeborg Kommune følger en helhedstankegang. 
Kunststrategien indeholder en række anbefalinger for arbejdet med kunsten 
i det offentlige rum, samt en beskrivelse af ideen om det stedsspecifikke 
kunstværk som overordnet vision for strategien. Vi skal kigge fremad og have 
store ambitioner med kunsten i vores by – men vi skal også tage højde for 
historien og byens identitet og DNA. 

Silkeborg Kommune håber og tror på at nærværende strategi vil være et godt 
og vigtigt værktøj i arbejdet med kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kom-
mune i årene fremover. 

Tak til Statens Kunstfond for samarbejdet hidtil.

Johan Brødsgaard 
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
i Silkeborg Kommune

FORORD

AARHUSPIGEN
KAI NIELSEN   /  1921
SKULPTURPARKEN VED
KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD

”I Silkeborg Kommune har 
vi en lang og stolt tradition 
for at prioritere kunsten højt, 
og skabe gode betingelser 
for at alle borgere kan møde 
kunsten og kulturen i deres 
hverdag.”

Johan Brødsgaard

7



8

INDLEDNING

Silkeborg Kommune ekspanderer 
og udvikler sig. Mange områder 
i kommunen vokser og ændrer 
løbende karakter. For at under-
støtte en mangfoldig, bæredygtig 
og nyskabende udvikling inviteres 
kunsten til at spille en rolle. 

DEN STORE MOSAIK
LEONARD FORSLUND   /  2006-07
MOSAIKKEN, KJELLERUP
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Kunst kan blandt andet bidrage til byudvikling, give oplevelser og anspore 
til refleksion, fællesskab og dialog. Kunstværker i det offentlige rum kan re-
latere sig til det givne områdes historie, funktioner og brugere, og dermed 
bidrage til at nuancere oplevelsen og forståelsen af området. Kunsten kan 
medvirke til at skabe bykvalitet og byliv. 

Kunststrategien tager udgangspunkt i de retninger, der er angivet i den over-
ordnede strategi og vision for kulturlivet i Silkeborg Kommune – ”Kultur- 
sporet 2017-2024”. Heri udfoldes 7 strategiske spor for udviklingen af 
Silkeborg Kommune som kulturkommune. 

Udgangspunktet i Kultursporet er, at kunsten evner at overraske og sætte 
nye perspektiver på kendte steder samt sætte vaner og hverdagsliv på spil. 
Borgeren møder kunsten og kulturen i det offentlige rum – i byen, i naturen 
og ude i alle hverdagens små sprækker. Kunsten igangsætter eksperimen-
ter og bryder med vanetænkningen for at skabe dialog og sætte nye dags-
ordener. 

Ifølge Kultursporet skal kunsten og kulturen spille sammen med andre fag-
områder. Kunsten og kulturen kan både inspirere og udfordre tænkningen 
på andre områder som eksempelvis sundhed, byudvikling og skole. Denne 
ambition skal kunstrategien være med til at indfri. 

I Kultursporet understreges det at kunsten medvirker til at styrke den lokale 
identitet, skabe dialog og refleksion samt øge borgenes livskvalitet. Kunsten 
kan med andre ord synliggøre fælles historier og samle borgere og erhvervsliv 
om udviklingen af det offentlige rum. Netop derfor beskrives der i samme 
afsnit, at der er et stort ønske om en mere strategisk tilgang til arbejdet med 
kunst og kultur i byrum, hvilket er en af grundene til påbegyndelsen af arbej-
det med nærværende strategi for kunst i det offentlige rum.  

Ud over Kultursporet spiller nærværende kunststrategi sammen med andre 
centrale politikker og strategier i Silkeborg Kommune. Bl.a. Silkeborg Kom-
munes Arkitekturpolitik og Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040. Derfor 
lægges der i forhold til realisering af kunststrategien op til et tæt samarbejde 
med andre afdelinger i kommunen, ligesom der også lægges op til samar-
bejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger og andre fællesskaber. 

AT SÆTTE SIT MÆRKE I VERDEN
WENDY PLOVMAND   /  2018

SKOLEN PÅ DUEVEJ  /  FREDERIKSBERG
FOTO  /  JOHAN ROSENMUNTHE
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ARKITEKTUR TIL FÆLLESSKABER
Byliv for alle, Oplevelser og Kunst, Bydiversitet

OUTDOOR OG NATUR
Outdooraktiviteter, Adgang til naturen, Det grønne i centrum

BÆREDYGTIG UDVIKLING
Eksperimenter, Ressourceoptimering, Klimaløsninger

BYGNINGSARV- OG FORTÆLLING
Stedet, Bevaringsværdier, Kulturmiljøer

Temaer og undertemaer fra Arkitekturpolitikken  /  2020

I Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik beskrives fire overordnede te-
maer og undertemaer. Temaerne kredser om nogle af de samme fokuspunk-
ter som beskrives i Kultursporet 2017-2024, hvilket med tydelighed viser, at 
der findes et potentiale for synergier og samtænkning af indsatser. 

I Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040 fokuseres der bl.a. på hvor-
dan kunsten også kan spille en rolle, når der udvikles byrum og gadeforløb. 
Videreudvikling af bylivet og udviklingen af Søfronten og Havnen, rummer 
bl.a. interessante pointer og muligheder for udvikling af samarbejder og 
synergier. Det anbefales at den herunder beskrevne ide om det stedsspeci-
fikke som den overordnede vision for kunststrategien, tages med i de tvær-
faglige arbejdsprocesser omkring kunsten i det offentlige rum. Sker det, vil 
det blive tydeligt at netop stedets unikke karakter, historien og identiteten er 
de fællestræk som kan vise sig at løfte samarbejdet, og sikre at relevans og 
kvalitet går op i en højere enhed. 

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalgets visioner, holdninger og input, samt de 
kunstfaglige kompetencer hos Statens Kunstfond og i forvaltningen, ligger 
til grund for arbejdet med kunststrategien. Strategien er skrevet med afsæt 
i anlægsbudgettet 2020-2028 ”Kunst i byrummet, Bindslevs Plads mv.”, og 
Silkeborg Kommune har med assistance og involvering fra Statens Kunst-
fond udarbejdet ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det of-
fentlige rum i Silkeborg Kommune”.

”Mødesteder, torve og pladser 
skal være interessante, spæn-
dende og gerne forskellige. De 
skal sikre, at vi mødes, ser hin-
anden og bliver set på tværs af 
generationer og sociale lag.”

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

EVENTYRLIG LEGEPLADS  /  HILLERØD
HESSELHOLDT OG MEJLVANG  /  2018 

FOTO  /  TORBEN PETERSEN
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HVIS DU IKKE VED, HVOR DU SKAL HEN,
VIL ALLE VEJE FØRE DIG DERTIL

ANDERS BONNESEN  /  2017  /  FORTOV I VEJLE
FOTO  /  TORBEN PETERSEN

”Kulturen skal i endnu højere 
grad ind i byens rum og gade-
forløb for at skabe undren, op-
mærksomhed og oplevelser. 
Silkeborg by skal have mere af 
det, der kan overraske, og som 
samtidig er unikt. Vi skal sikre, 
at kulturlivet får mulighed for 
at blomstre, eksempelvis igen-
nem fælles udstillingsmiljøer og 
værksteder, hvor børn og unge 
kan være med.”

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040
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THE INTERIOR OF INÉS
FOS   /  2017

VESTRE FJORDPARK  /  AALBORG
FOTO  /  CLAUS RENE PEDERSEN

DEN OVERORDEDE
VISION FOR
KUNSTSTRATEGIEN:
DET STEDSSPECIFIKKE

17

Begrebet om det stedsspecifikke 
kunstværk fungerer som en over-
ordnet vision for kunststrategien, 
og for den måde der arbejdes 
med kunst i det offentlige rum i 
Silkeborg Kommune. 
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Hver anbefaling i kunststrategien skal læses og forstås på den præmis, 
at ideen om det stedsspecifikke altid ligger til grund for formålet med den 
givne anbefaling. 

Det grundlæggende udgangspunkt for nutidskunst, der er skabt til det of-
fentlige rum, er det stedsspecifikke. Det stedsspecifikke kunstprojekt ud-
springer til dels af stedet, fordi kunstneren arbejder med forskellige aspek-
ter af stedet under tilblivelsen af værket. Samtidig er kunstværket også 
medskaber af stedet, gennem den betydning, som brugen og tilstedeværel-
sen af kunstværket har for oplevelsen af lokaliteten.

Det centrale ved den stedsspecifikke tilgang er det samspil og den dybe 
relation, der opstår mellem kunstværk og sted, hvis vigtigste konsekvens 
er en stærk relation til stedets omgivelser og brugere. Dette skaber større 
ejerskab til kunstprojektet. Det stedspecifikke kunstprojekt er derfor kvalita-
tivt at foretrække fremfor kunst valgt alene for sine egne æstetiske kvaliteter 
og derefter placeret i det offentlige rum. Det stedsspecifikke kunstprojekt 
forholder sig til et eller flere aspekter af stedets oplevelsesmæssige, socia-
le og kontekstuelle forhold.
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DRØMMEGAVL
MORTEN SØNDERGAARD  /  2015

BOLIGSELSKABET DOMEA  /  VALBY
FOTO  /  MORTEN SØNDERGAARD

OPLEVELSESMÆSSIGE 
FORHOLD

•  Sanseindtryk, fx lyd, lys, 
vind, lugt og skalaforhold

•  Materialer, fx belægning, 
beplantning, farver, 
strukturer

•  Funktioner, fx funktionel-
le elementer som trapper, 
døre, hegn, bænke, 
trafiklys

•  Tidslighed, fx hektisk, 
langsom, rytmisk

SOCIALE
FORHOLD

•  Aktiviteter og adfærd, fx 
indkøbsaktiviteter, rekre-
ative aktiviteter, adfærd i 
trafikken

•  Organiserede grupper, fx 
foreninger, institutioner, 
virksomheder og organi-
sationer

•  Sociale grupper, fx. etni-
ske, aldersmæssige eller 
kulturelt betingede 

KONTEKSTUELLE
FORHOLD

•  Politiske og juridiske 
aspekter

•  Historiske forhold
•  Sprog, fx stednavne 

og måder at omtale 
lokaliteter

•  Mentalitet, opfattelser 
og myter



FOKUSOMRÅDER,
PROCES OG
METODE SAMT 
PEJLEMÆRKER

FEM PORTE OG TO STÅENDE VÆGGE
PETER BONNÉN  /  1997
SKULPTURPARKEN VED
KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD
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Kunststrategien anbefaler, at fremtidige kunstværker i det offentlige rum i 
Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i en række fokusområder og for-
holder sig til en række succeskriterier for arbejdsprocesser- og metoder. 
Derudover foreslår strategien nogle pejlemærker for hvad kunsten i det of-
fentlige rum i Silkeborg Kommune skal kunne. Disse pejlemærker er med 
til at sætte en retning for de overordnede ambitioner med strategien. Fo-
kusområderne, succeskriterierne og pejlemærkerne er defineret og udvalgt 
efter drøftelser i Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget og efter anbefaling fra 
Statens Kunstfond. 

FOKUSOMRÅDER

Kunststrategien anbefaler tre fokusområder for kunst i det offentlige rum i 
Silkeborg Kommune. Fokusområde er udtryk for det fysisk eller tematisk af-
grænsede område, hvori et givent kunstværk spiller sin primære rolle. Kunst-
værket kan være af æstetisk og oplevelses- eller funktionsmæssig karakter i 
bymiljø eller naturområder, eller værket kan have en identitetsskabende ka-
rakter eller en involverende og social dimension. Hvert af de tre fokusområder 
kan have en større eller mindre vægtning i de enkelte kunstprojekter, men 
fælles for dem alle tre er at de forholder sig til begrebet om det stedsspeci-
fikke. Kunststrategien anbefaler at de tre fokusområder spiller en aktiv rolle 
i overvejelserne og begrundelserne for at igangsætte et kunstprojekt i det 
offentlige rum.

BYENS, NATURENS OG DET SOCIALE RUM
SOM DOMÆNER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Kunststrategien forholder sig til både bymiljø og naturområder i Silkeborg 
Kommune. Anbefalingerne til arbejdet med strategien kan kobles til udvikling 
af både by- og naturområder, og kan spille ind i allerede eksisterende byrum/
områder samt i helt nyanlagte.

Silkeborg Kommune er blandt andet kendetegnet ved en helt enestående 
natur! Naturen er en attraktion og et aktiv for både borgere og turister. Kunst-
strategien anbefaler at kunstværker i det offentlige rum understøtter Silke-
borg Kommunes ambition om at være Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Mange byrum og bymiljøer i Silkeborg Kommune er under udvikling og for-
andring. Nye by- og boligområder er på vej og nye støre bynære transforma-
tioner er på vej – f.eks. ved Søfronten og Havnen i Silkeborg. Kunststrategi-
en anbefaler at kunstværker i det offentlige rum tager afsæt i nye byrum og 
bymiljøer og ligeledes taler ind i eksisterende bymiljøer eller bymiljøer under 
transformation. 

Kunststrategien anbefaler også, at det sociale rum tænkes som fokusområde 
for fremtidige kunstværker i det offentlige rum. Det kan være i form af relatio-
nelle kunstprojekter som arbejder med udvikling af nye fællesskaber, møder 
mellem borgere og tværfaglige indsatsområder, hvor kunsten kan fungere 
som løftestang for projekter af eksempelvis boligsocial karakter.

IDENTITET

Kunststrategien anbefaler at kunstværker og kunstprojekter i Silkeborg Kom-
mune arbejder med en dobbelt tilgang til identitet. Det betyder, at kunsten 
både skal være med til at skabe en visuel identitet for Silkeborg Kommu-
ne OG være med til at styrke den sociale identitet hos den enkelte borger. 
Kunststrategien anbefaler dermed projekter, som har potentiale til at stimule-
re ophold, interaktion og fællesskab. 

Kunst i det offentlige rum, samt de dialoger og processer der leder op til til-
blivelsen af det enkelte værk, giver anledning til at være i demokratisk dialog 
om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi gerne vil være.

Kunststrategien anbefaler at kunstværker i det offentlige
rum i Silkeborg Kommune arbejder med ét eller flere af
følgende tre fokusområder: 

•  BYENS, NATURENS OG DET SOCIALE RUM
•  IDENTITET
•  BORGERINDDRAGELSE
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De kunstnere der inviteres til at udvikle nye kunstværker opfordres til aktivt 
at forholde sig til områdets karakter og den daglige brug. Kunstnerne skal 
skabe stedsspecifikke værker, som er med til at formidle og iscenesætte om-
rådet eller som aktiverer byens og naturens rum for borgere.

Kunsten har potentiale for at blive en del af hverdagslivet. Måske kan kunsten 
bruges til at klatre og sidde på. Måske er kunsten et element i løsningen på 
sociale udfordringer. Måske er kunsten ikke kun identitetsskabende for områ-
det, men også for den daglige bruger. Måske kan kunsten tilbyde et rum, hvor 
daglige aktiviteter kan folde sig ud og hvor der i fællesskab kan skabes nye 
traditioner og opbygges nye relationer.

BORGERINDDRAGELSE

Kunststrategien anbefaler, at der i så mange situationer som muligt arbejdes 
med borgerinddragelse. Det gælder både i forhold til de permanente og de 
midlertidige kunstprojekter. 

I forbindelse med både små og store kunstprojekter er det anbefalingen at 
arbejde med borgerinddragende processer. På den måde kan kunsten bru-
ges til at skabe åbenhed og medejerskab i forhold til områdets udvikling, 
hvilket på længere sigt kan være med til at sikre det daglige liv og engage-
ment i området.

METODER TIL BORGERINDDRAGELSE I FORBINDELSE 
MED DE STØRRE PROJEKTER KUNNE VÆRE:

•   Workshopbaserede forløb med en kunstner, som bruges 
som uformel afprøvning af idéer.

•   Kunstnerstyrede events igennem udviklingsforløbet, som 
styrker og udvikler fortællingen om området.

•   At kunstnere opfordres aktivt til at gøre brug af borger-
 inddragelse i research- og realiseringsfase i forbindelse 

med større projekter.

ROTATION AF
MENNESKER OG LANDSKAB
KARIN LIND  /  2015
ARRESKOV SØ
FOTO  /  TORBEN PETERSEN 

DAG OG NAT
ANJA FRANKE  /  2013
SKOVLUNDE BYPARK
FOTO  /  TORBEN PETERSEN 
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PROCES OG METODE

Kunststrategien anbefaler tre succeskriterier for det stykke procesarbejde som 
foregår, når et kunstværk skal etableres i det offentlige rum. De to øverste suc-
ceskriterier i boksen er også udtryk for et fokus på forskellige arbejdsmetoder, 
som er væsentlige at have med i overvejelserne når et projekt påbegyndes.

KUNSTEN SKAL TÆNKES IND – OG GERNE I SKITSEFASEN 

Et centralt element i kunststrategien er at tænke kunstprojekter ind allerede 
i skitsefasen, da et kunstværk ofte med stor fordel kan integreres i arbejdet 
med konkrete anlægsopgaver. Et kunstværk kan være et fortov, en lege-
plads, et springvand, en boldbane, et cykelskur, beplantning, belysning, et 
redskabsrum osv. Kunstværker skal ikke blot være et add-on når anlægs- 
arbejdet er færdigt. Kunstværkerne skal gerne udfylde en funktion og kunne 
bruges til noget. Erfaringer viser, at der ofte kommer gode resultater ud af at 
involvere kunstneren i byggeprocessen, så kunstprojekt, arkitektur, design 
og funktioner sammentænkes, og kunstprojektet på den måde integreres 
bedre i bebyggelsen end hvis det først kom til efter byggeriet.

Kunsten kan bidrage med stedsspecifikke tilføjelser og indgreb, der giver 
det byggede miljø en differentieret og specifik karakter. Bygningernes æste-
tiske dimension styrkes, fordi de unikke, kunstneriske tilføjelser skaber ste-
der med stemninger, betydning og sanselige oplevelser. På den måde bliver 
bygningen et sted med en mere human karakter, der ikke blot appellerer til 
gøremål og funktionalitet, men også til sanser, refleksion, inspiration og kre-
ativitet. Kunsten og det byggede miljø kan integreres i form af udsmykning, 

Kunststrategien arbejder med tre overordnede
succeskriterier: 

•   Kunsten skal tænkes ind – og gerne i skitsefasen
•   Kunsten skal fungere som motor for tværfaglige 

arbejdsprocesser
•   Kunsten skal have en social dimension

DJEAN DUBUFFET  /  1961  
SILKEBORG
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funktioner og detaljering i byggeri og i forbindelse med større anlæg kan de 
kunstneriske tiltag bidrage til landskabsdesign eller indgå som et strukture-
rende element i projekteringen af et område.

I Silkeborg Kommune er det oplagt at kombinere kunst og anlægsopgaver, 
da der i den otte-årige periode som kunststrategien dækker, er flere store 
anlægsprojekter undervejs. Det giver en unik mulighed for at Silkeborg Kom-
mune kan gøre den anlægsintegrerede kunst til en arbejdsmetode. Når den 
anlægsintegrerede kunst bliver en arbejdsmetode, vil det være muligt tidligt 
at udpege de områder, hvor kunsten kan implementeres. Det forøger både 
mulighederne for at skaffe eksterne midler til realisering, og gør det muligt 
at arbejde målrettet med borgerinddragende processer omkring værkerne.

Som en første afprøvning af metoderne til implementering af den anlægsinte-
grerede kunst, anbefaler kunststrategien at der kigges på mulighederne for at 
bruge anlægsprojekterne omkring Havnen og Søfronten som case.

Der er flere fordele ved at tænke kunst ind i skitsefasen:
 
•   Kunstværkerne kan bidrage med anlægsløsninger som 

ikke findes i andre byer.
•   Kunstværkerne kan være med til at skabe en visuel identitet 

for området.
•   Kunstværkerne kan motivere til ny brug og gentænkning 

af et givent område. 

Der er også økonomiske fordele ved at integrere kunst
i skitsefasen:

•   Når en kunstner involveres tidligt i processen med en 
bunden opgave, kan de traditionelle udgifter til anlæg 
(fx fliser, asfaltering, beplantning osv.) blive transformeret 
til et kunstværk.

•   At tænke kunst ind i skitsefasen åbner nye muligheder i 
forhold til fundraising.

KUNSTEN SKAL FUNGERE SOM MOTOR FOR
TVÆRFAGLIGE ARBEJDSPROCESSER 

Når en proces omkring tilblivelse af et kunstværk i det offentlige rum skal 
igangsættes, kan der være brug for specifik viden og erfaringer, som ligger in-
denfor en række forskellige fagområder. Der kan også være forskellige ønsker 
til (og syn på) hvad kunstværket skal kunne. Derfor er det vigtigt at der etab-
leres en arbejdskultur tidligt i projektet, som er præget af åbenhed og dialog. 

Med kunststrategien er det netop hensigten at udarbejde en praksis, hvor 
kunsten tænkes ind som en motor i tværfaglige sammenhænge. Der kan som 
beskrevet være i form af nytænkende koblinger mellem kunst og eksempelvis 
områdeudvikling, sundhed, uddannelse og sociale indsatser. 

Erfaringer fra andre projekter vedrørende kunst i det offentlige rum viser, at 
en god tværfaglig arbejdsproces ofte kommer projektet til gode. Søren Ta-
aning, Formand for Statens Kunstfonds legatudvalg, fortæller i Real Danias 
rapport ”Kunst i byudvikling”, at en samskabelsesproces mellem byggefolk, 
arkitekter og kunstnere er vejen frem.

”Når det lykkes, er det mere 
vellykket, end hvis kunstnere 

kom bagefter uden dialog, og 
placerede et kunstværk”

Søren Taaning  /  Formand for
Statens Kunstfonds Legatudvalg

PREBEN SKÅRUP LANDSKAB 
SLA  /  2016
SILKEBORG MOTORVEJEN
FOTO  /  BO NØRGÅRD
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KUNSTEN SKAL HAVE EN SOCIAL DIMENSION 

Kunststrategien arbejder dynamisk med både at styrke de store samlende 
fortællinger og de mere nære relationer.

Kunsten i det offentlige rum kan blandt andet understøtte visionen om at 
Silkeborg Kommune vægter fællesskabet højt, ved på kunstens præmisser 
at etablere mødesteder og dialoger. Generelt er denne form for kunst ofte 
kendetegnet ved at gøre publikum til deltagere eller brugere af værket og har 
en inkluderende karakter.

Kunstværket som et redskab til at etablere kommunikation og dialog er i dag 
et vigtig træk ved meget kunst i det offentlige rum. Kunstprojektet kan f.eks. 
have form som samtalerum, arkiv eller medieplatform. Denne type af kunst 
har ofte som mål først og fremmest at blive brugt frem for at blive betragtet. 
Gennem brugernes deltagelse i kunstprojektet udvikles et offentligt rum, hvor 
meninger kan strømme frit og idéer afprøves.

Andre projekter kan være et samarbejde mellem en kunstner og en lokal 
organisation, forening eller gruppe af borgere. På den måde skabes en ram-
me om en kreativ udveksling mellem kunstneriske kompetencer og lokal el-
ler specialiseret viden. Det kan udmønte sig i kunstneriske tiltag i byrum og 
byggeri. Processen og de relationer og oplevelser, den skaber, kan dog være 
vigtigere end et fysisk resultat. Man kan for eksempel arbejde med borgernes 
selvorganisering og deltagelse, hvor kunstneren sætter et forløb i gang eller 
kobles på et eksisterende projektforløb. Mange samtidskunstnere ynder at 
arbejde på denne måde.

Kunsten kan også skabe et rum, hvor nye fortællinger i bysamfundet kan 
opstå og de eksisterende kan udfolde sig. Sådanne projekter kan skabe 
rammer om fælles oplevelser eller skabe et reflektionsrum for den måde, vi 
oplever fællesskab på. Her kan det være oplagt at indgå samarbejde med 
aktører, der kender byens historie og samtid godt, f.eks. Silkeborg Arkiv eller 
de lokale medier.

”I Silkeborg engagerer mange 
sig i de større begivenheder, 

som er afhængige af ildsjæle-
nes bidrag og deltagelse.

Fællesskabet skal også stå 
stærkt, når vi udvikler vores 
byer, fx igennem forskellige 

boligtyper, boligområdernes 
indretning, placering af hver-
dagsfunktioner, mødesteder 

og rum for aktiviteter.”

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

TERMINI
POUL INGEMANN  /  2015
RINGE SØ
FOTO  /  TORBEN PETERSEN
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HYPERSEA
STINE DEJA  /  2019

HOLBÆK SPORTSBY
FOTO  /  TORBEN PETERSEN

KUNSTSTRATEGIEN TAGER UDGANGSPUNKT
I FIRE PEJLEMÆRKER:

•  Kunsten må gerne forstyrre!
•  Kunsten skal engagere!
•  Kunsten skal appellere til børn og unge!
•  Kunsten skal være med til at løfte sociale indsatser!

PEJLEMÆRKER

De fire pejlemærker er blevet konkretiseret ud fra drøftelser i Kultur-, Fritids- 
og Idrætsudvalget, og har deres udspring i udvalgets visioner for kunst-
strategien. De skal være med til at stå ved siden af, og underbygge, de 
netop beskrevne fokusområder og succeskriterier for proces og metode, 
og de sætter i høj grad en retning for de overordnede ambitioner med 
kunststrategien. 

Pejlemærkerne siger på hver sin måde noget om hvordan den enkelte interes-
sent, kunstner eller et konkret kunstværk kan forholde sig til anbefalingerne 
for fokusområder, proces og metode, når arbejdet omkring værket skal kon-
kretiseres og påbegyndes. 

Et kunstværk skal ikke nødvendigvis forholde sig til alle fire pejlemærker, men 
de skal ses som et vigtigt og væsentligt grundlag for diskussionen om (og 
arbejdet med) hvilken rolle kunstværket skal indtage.
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MILEPÆLE OG
UDGANGSPUNKTER 
TIL AT KOMME
GODT FRA START

KUGLETRÆER OG KEGLETRÆER
PETER HOLM  /  2015

ODENSE
FOTO  /  TORBEN PEDERSEN
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Herunder ses en række anbefalinger for, hvilke kunsttyper der vil være væ-
sentlige at arbejde med i løbet af den otte-årige periode 2020-2028. En stor 
del af de beskrevne kunsttyper skal agere milepæle, og at de hver især gerne 
skal afprøves mindst én gang i løbet af den otte-årige periode.

Kunststrategien er med denne blanding af kunstgreb tænkt som et dynamisk 
redskab, som gør det muligt at forskellige typer af projekter kan lappe ind 
over hinanden. På den måde kan kunststrategien gøres til et synligt element 
i borgere og interessenters bevidsthed. 

Hvis en stor del af milepælene forfølges, og kunsttyperne afprøves, vil en 
stor del af anbefalingerne for arbejdet med fokusområder, proces og metode 
samt dogmer blive afprøvet, og vil danne et solidt grundlag for evaluering og 
det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune. Det 
anbefales at der hvert år i forbindelse med tilblivelsen af handleplanen på kul-
turområdet evalueres, og lægges en plan for hvilke milepæle der skal danne 
grundlag for følgende års arbejde med kunststrategien. 

36

A LIVING FLOOR
MILENA BONIFACINI  /  2017

PLANT SCIENCE CENTRE
FOTO  /  ERLING LYKKE JEPPESEN

Der lægges op til, at strategien efter otte år justeres endeligt i forhold 
til de erfaringer der er opnået med de forskellige projekttyper. Det giver 
mulighed for, at der i en fremtidig kunststrategi kan lægges mere vægt på 
bestemte projekttyper, som har vist sig at fungere særligt godt i forhold 
til det overordnede mål med Silkeborg Kommunes kunststrategi: Med ud-
gangspunkt i byens historie og DNA, at bringe kunst af høj kvalitet i spil 
som et samlende og udviklende element indenfor udvikling af naturens, 
byens og det sociale rum.
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KUNSTTYPER TIL AFPRØVNING 

•   Et større anlægsintegreret kunstprojekt
•   Et stedsspecifikt kunstværk skabt til et naturområde
•   Et stedsspecifikt kunstværk skabt til et byrum
•   Udvikling og afvikling af en større kunstevent
•   Udvikling og afvikling af et kunstprojekt med høj grad af 

borgerinddragelse (fx i form af workshopbaserede formater 
eller med et huskunstnerprojekt som omdrejningspunkt)

•   Udvikling og afvikling af et mindre midlertidigt kunstprojekt
•   Udvikling og afvikling af et kunstprojekt med en tydelig 

social dimension



38 39

TÆNK KUNSTEN IND

KUNSTSTRATEGI FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

I SILKEBORG KOMMUNE

Kunststrategien for Silkeborg Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem 

Statens Kunstfond, Kunstkonsulent Marie Dufresne og Silkeborg Kommene. 

Kunststrategien ”TÆNK KUNSTEN IND” er udgivet i august 2020. Alle rettig-

heder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af Kunststrategien for 

Silkeborg Kommune i dens helhed kan ske uden samtykke.

Kunststrategien for Silkeborg Kommune kan hentes på www.silkeborg.dk.

Kontaktperson: Projektleder Nina Knappe / Tlf. 2054 4018 / nmk@silkeborg.dk

Forsidefoto: Vendepunktet / Silkeborg Højskole / Peter Callesen / 2019

Bagsidefoto: Silkeborg Torv / Schönherr landskabsarkitekter, inspireret af 

Asger Jorns formsprog / 2017

Layout: Berit Stubkjær / beritgrafiskdesign.dk

Tryk: Skabertrang
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SILKEBORG TORV
SCHÖNHERR   /  2017
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”Silkeborg er en dyna-
misk kulturkommune, 
hvor kunst og kultur 
skaber livskvalitet og 
sammenhængskraft i 
hverdagen.”
Kultursporet 2017-2024
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 2  VURDERING AF VEJFORLØB LANGS SØFRONTEN 
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1 Baggrund og formål 

Silkeborg kommune har igangsat en arkitektkonkurrence, der skal belyse mulig-

hederne for at udnytte midtbyens nærhed til Silkeborg Langsø og komme med 

forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem Silkeborg Torv 

og Silkeborg Langsø. 

De 3 involverede arkitektfirmaer foreslår, at formålet opnås ved at forlægge den 

nuværende Søvej og samtidig skabe forbedrede passagemuligheder af Søvej for 

bløde trafikanter. 

I den forbindelse, har Silkeborg Kommune bedt COWI gennemføre en overord-

net analyse af de trafikale og anlægsmæssige konsekvenser og risici, ved en for-

lægning af Søvej på strækningen mellem Chr. 8’s Vej og Rådhusgade.  

I alle forslagene fra arkitekterne indgår, at størstedelen af den nuværende flade-

parkering fjernes og genetableres i en række p-huse/-kældre. Dette forhold er 

ikke nærmere vurderet, men det må forudsættes, at vejadgange til disse sker 

via mindre veje med tilslutning i eksisterende kryds til Søvej. 

Analysen omfatter også en vurdering af, i hvilken grad de enkelte scenarier op-

fylder hvad der vurderes at være arkitektkonkurrencens overordnede mål med 

blandt andet at skabe: 

› Bedre forbindelse mellem torv og søbred 

› Fredeliggørelse af området ved søbredden 

Undersøgelsens resultat kan kun anvendes som indikator for bygbarhed og øko-

nomi, idet analysen er baseret på en række forudsætninger og ikke på baggrund 

af et projekteringsforløb. 

Analysen omfatter følgende scenarier: 

› Scenarie 1: Søvej syd om rådhus i terræn 

› Scenarie 2: Søvej syd om rådhus nedgravet 

› Scenarie 3: Søvej nord om rådhus i terræn 

› Scenarie 4: Søvej nord om rådhus nedgravet 

Derudover beskrives afslutningsvist mulige løsninger for kombination af oven-

stående scenarier. Disse er kombinationsscenarier er dog ikke prissat 

Endeligt beskrives mulige løsninger for forbedring af krydsningen fra Fredens-

gård til Silkeborg Museum. 
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2 Sammenfatning 

Nedenstående opsummerer analysens hovedkonklusioner, mens de efterføl-

gende afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige løsninger. 

Analysens overordnede konklusion er, at der er væsentlige økonomiske udfor-

dringer ved de 2 nedgravede løsninger (scenarie 2+4) og, at der er udfordringer 

ift. målopfyldelsen ved de to løsninger på terræn (scenarie 1+3). Nedenstående 

tabel indikerer med farve, hvor der er fordele hhv. ulemper ved de 4 scenarier. 

Scenarie Risiko bil-

lede 

Trafikaf-

vikling 

Økonomi Teknisk 

løsning 

Målopfyl-

delse 

1: Søvej 

syd om 

rådhus i 

terræn 

Støj +vi-

brationer 

ift. nabo-

bygninger 

Kræver 

omlægning 

af rampe 

til P-kæl-

der 

Meromk. ift 

støtte-

vægge mv. 

Kendt tek-

nik 

Vej vil 

stadig 

være bar-

riere 

2: Søvej 

syd om 

rådhus 

nedgravet 

Bygnings-

skader, 

jordankre 

Stejle ram-

per op 

mod kryds 

Dyr Vanskelig 

ift. nabo-

bygninger 

Mulighed 

for frede-

liggjort 

forbin-

delse 

mellem 

by og sø 

3: Søvej 

nord om 

rådhus i 

terræn 

Svarende 

til nuvæ-

rende vej 

Mulig Billig Kendt tek-

nik 

Blokerer 

for udnyt-

telse af 

arealet og 

vej er en 

barriere 

4: Søvej 

nord om 

rådhus 

nedgravet 

Grund-

vand, jord-

ankre 

Stejle ram-

per op 

mod kryds 

Meget dyr Vanskelig 

ift. søen 

Kun ned-

gravet 

foran 

Rådhuset  

Tabel 1 Rød=negativ, Gul=mulig, Grøn=realiserbar 

2.1 Teknisk vurdering 

I de to scenarier, hvor Søvej er delvist nedgravet i en tunnelløsning, kan den 

tekniske løsning realiseres ud fra samme tekniske princip som Silkeborg motor-

vejen. Løsningen vil sandsynligvis skulle etableres som en vandtæt konstruktion 

pga. det høje grundvandsspejl, f.eks. ved at etablere vandtætte spunsvægge og 

en vandtæt bundplade med forankringspæle i jorden under bundpladen. De ned-

gravede løsninger udfordres af den relativt begrænsede plads, der er til rådig-

hed, og af at en relativ stor del af strækningen skal være ramper ned til selve 

tunnellen. I begge de nedgravede løsninger vil den overdækkede del kun være 

mellem 50 og 100 meter lang og være placeret ud for rådhuset. 
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De to scenarier, hvor Søvej placeres på terræn, vil teknisk set være relativt 

enkle at håndtere. I det sydlige vejforløb, skal der dog etableres støttekonstruk-

tioner eller lignende ind mod nabobebyggelsen.  

De delvist nedgravede løsninger (kombinationsløsningerne) vil teknisk være re-

lativt enkle at etablere, da den nedgravede del ikke vurderes at komme under 

grundvandsniveau. Der vil dog skulle etableres støtte konstruktioner af en vis 

højde/størrelse, hvilket medfører, at der er en øget risiko for negativ påvirkning 

på kommunens bygninger.  

2.2 Trafikal vurdering 

Den trafikale løsning i de nedgravede løsninger (scenarie 2, 4 og 5) har en god 

fremkommelighed, idet der på strækningen mellem Rådhusgade og Chr. d. 8’s 

Vej ikke er sidevejstilslutninger, vejadgange eller kryds. Dog vil der fortsat være 

et signalreguleret kryds ved Godthåbsvej.  

De 60 promille stejle ramper i scenarie 2, 4 og 5, kan dog nedsætte fremkom-

meligheden, da især tunge køretøjer må forventes at blive udfordret på disse.  

De trafikale løsninger for de 2 scenarier på terræn er mere simple, og vil kunne 

afvikle trafikken svarende til situationen i dag. 

2.3 Økonomisk vurdering 

De to billigste løsninger er de to scenarier på terræn (scenarie 1 og 3), der er op 

til 50% under prisen for de nedgravede løsninger. Dette skyldes naturligvis, at 

løsningerne ikke har samme omfang af konstruktioner som de to nedgravede 

løsninger (løsning 2+4).  

Tunnelløsningernes økonomi er meget påvirket af nærhed til grundvandsspejlet, 

idet en vandtæt konstruktion er væsentlig dyrere end en konstruktion over 

grundvandsspejlet. Det betyder, at den nordlige tunnelløsning (scenarie 4) bliver 

væsentlig dyrere end den sydlige tunnelløsning (scenarie 2). 

Prisen for de to løsninger på terræn er meget afhængig af, om der skal etableres 

flere niveaufri krydsningspunkter for de bløde trafikanter (stibroer eller tunnel-

ler). I de udarbejdede overslag er der indregnet én stibro for hver af løsningerne 

i terræn. 

Scenarie Prisinterval i mio. kr. 

1: Søvej syd om rådhus i terræn 13 - 23 

2: Søvej syd om rådhus nedgravet 38 - 58 

3: Søvej nord om rådhus i terræn 18 - 29 

4: Søvej nord om rådhus nedgravet 69 - 95 
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På baggrund af undersøgelsens overordnede karakter er det økonomiske estimat 

tillagt en usikkerhed på 50% jf. principperne i Ny Anlægsbudgettering (statens 

budgetmodel). 

2.4 Risici 

Risikobilledet for de 5 scenarier kan overordnet opdeles i de to scenarier på ter-

ræn, de to nedgravede scenarier, og den kombinerede løsning. 

I de nedgravede scenarier er der væsentlige risici ift. anlægsperioden, hvor der 

vil være dybe udgravninger under grundvandsspejlet. Dette medfører teknisk ri-

sikobetonede løsninger og medfører at løsningerne ofte etableres ”konservativt” 

og dermed øger omkostningsniveauet i projektet.  

De nedgravede scenarier vurderes at kunne placeres i niveau med de nuvæ-

rende kælderkonstruktioner på rådhus-bygningen. Hvis dette ikke er tilfældet, er 

der en væsentlig risiko for meromkostning til understøtning af de nuværende 

bygninger. Der vil dog altid være en risiko for, at den dybe udgravning vil med-

føre, at nabobygningerne påvirkes negativt (revner, sætninger m.v.). Dette vil 

også være gældende for den kombinerede løsning. 

Der er desuden en risiko for, at de nedgravede og den kombinerede løsning ikke 

vil opnå den nødvendige trafikale løsning, da højdeforskellene og afstand mellem 

tunnelåbningerne og punkterne for tilslutning til det øvrige vejnet er ganske 

korte. Specielt er koblingen i området ved Godthåbsvej problematisk. 

I de to scenarier hvor Søvej placeres på terræn er de største risici, at der vil 

være en væsentlig påvirkning på omgivelserne vedr. støj, møg m.v. 

I en forlægning mod syd, vil trafikken på Søvej forløbet med ganske kort af-

stand (2 til 3 meter) til rådhuset, hvilket vil medføre støj og rystelser i bygninger 

når tung trafik passerer. Desuden vil der ske en koncentration af udstødnings-

gasser i området mellem bygningerne. 

2.5 Målopfyldelse 

Projektets overordnede formål med at skabe forbedret forbindelse mellem Tor-

vet og Søbredden samt en fredeliggørelse af området ved Søbredden opfyldes i 

forskellig grad af de 4 scenarier. 

De 2 nedgravede scenarier skaber en bred passage (35 til 100 meter) midt på 

strækningen, og sikrer dermed både passagemulighed og en delvis fredeliggø-

relse af søbredden. Specielt den sydlige, nedgravede løsning imødekommer øn-

sket om fredeliggørelse, da vejen trækkes ca. 100 meter væk fra søfronten. 

Udfordringen ved de 2 nedgravede strækninger er, at de tilhørende rampeanlæg 

gennemskærer fra vest området fra Rådhusgade ned mod kommunekontoret og 

mod øst området op mod Godthåbsvej. Målopfyldelsen vil derfor kun være opti-

mal på den midterste del af strækningen, og her udgør særligt rådhusbebyggel-

sen (Søvej 1) en barriere for passagemuligheden. 
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De 2 løsninger på terræn vil begge fungere som barriere mellem  Torvet og Sø-

fronten. Det forudsættes dog, at der etableres stibro ved enten Godthåbsvej el-

ler ved Rådhusstræde/Hotel Dania Passagen, der kan skabe en god forbindelse 

på tværs af den forlagte Søvej. Der vil dog i begge løsninger være støj-gener fra 

den forlagte Søvej ned mod Søfronten. 

Den nordlige løsning vil desuden have den ulempe, at vejen gennemskærer om-

rådet mellem Rådhuset og Søfronten, så fredeliggørelsen af dette område ikke 

opnås på denne delstrækning. 

Den kombinerede løsning (scenarie 5) vil som udgangspunkt have samme 

målopfyldelse som scenarierne på terræn, herunder at de vestlige rampeanlæg 

vil være væsentlig mindre (nordlig løsning) eller ikke eksisterende (sydlig løs-

ning). Dog vil denne løsning reducere den visuelle og støjmæssige dominans fra 

vejen, da den er nedgravet ud for rådhuset. Det kan desuden overvejes, at 

etableres en sti-bro/passage på denne strækning, da konstruktionen kan etable-

res lavt i terrænet. 
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3 Eksisterende forhold 

I det følgende gennemgås de eksisterende vejforhold i området omkring Søvej. 

 

Figur 1 Konkurrenceområdet omkring Søvej og Rådhuset i Silkeborg 

3.1 Søvej 

Søvej er en del af Silkeborgs p-søgering med en årsdøgntrafik i 2018 på ca. 

9.600 og 11.600 hhv. vest og øst for Godthåbsvej og en forholdsvis lav andel af 

tung trafik på 3-5 % af årsdøgntrafikken. Søvej anvendes desuden for busser 

til/fra Godthåbsgade. I 2030 forventes en årsdøgntrafik på 13.500 på Søvej. 
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Figur 2 Søvej ud for rådhuset, set mod vest 

På Søvej er der to kørespor, hver med en bredde på 3,25 m. På strækningen fra 

rådhuset til Chr.8's Vej er der en ca. 3 m bred midterrabat som anvendes til 

venstresvingsbaner og krydsningspunkter. Langs sydsiden af vejen er der en 

delt sti med hhv. 1,8 m cykelsti og 1,5 m fortov. Langs nordsiden af vejen er der 

en ca. 2,2 m bred cykelsti ud mod kørebanekanten. Herefter en bred rabat på 

ca. 3 m, hvorefter der er et ca. 2 m bredt fortov ud mod søfronten. 

3.2 Godthåbsvej 

Godthåbsvej forløber mellem Søvej i nord og Østergade i syd. På den nordlige 

del giver Godthåbsvej adgang til et større offentligt p-areal på terræn, adgangs-

vejen til p-kælderen ved Godthåbsvej 12 og Nettos p-plads. Den sydlige del af 

Godthåbsvej er en busgade, hvor der er Superstoppested for Silkeborgs bybus-

ser. I alt 8 bybusruter betjenes via Godthåbsvej med 13-15 afgange pr. retning i 

timen. Stoppestedet benytter både Søvej mod øst og vest. 
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Figur 3 Godthåbsvej set mod syd 

Kørebanebredden varierer på Godthåbsvej, hvor der mod nord er svingbaner op 

mod Søvej, og mod syd er buslommer ifm. Superstoppestedet. Langs hele 

strækningen er der brede fortov i begge sider, ligeledes i varierende bredde. 

3.3 Forløb mellem bebyggelserne Søvej 1 og Søvej 3 

Fra Godthåbsvej er der adgang til et vejforløb mellem bebyggelserne Søvej 1 og 

Søvej 3. Langs denne er der afmærkede p-båse ud for rådhuset, og kommunen 

anvender den vestligste del af vejforløbet til parkering af tjenestebiler. 

 

Figur 4 Vejforløbet mellem Søvej 1 og 3, set mod øst  
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Vejforløbet er belagt med fliser, og fungerer reelt som et gågade forløb, hvor 

kørsel med bil er tilladt ved lav hastighed. Kørebanearealet er varierende og ned 

til 5 m bredt ud for indgangen til Borgerservice, hvor der er trapper ned fra ve-

jen. Den samlede bredde af vejforløbet fra bygning til bygning er målt til ca. 14 

m ud for gangforbindelsen mellem Søvej 1 og 3. Denne forbindelse er en gang-

bro i 2. sals højde, hvorved der er god frihøjde under denne. Gangbroen er un-

derstøttet to steder af stålsøjler, hvor den ene står ca. 3,8 m fra bebyggelsen 

ved Søvej 1 og 10 m fra bebyggelsen ved Søvej 3. 

Terrænet ved gangbroen ligger ca. 3 m over niveauet for p-pladsen ved Rådhus 

Vest. Terrænforskellen mod vest er etableret delvist med en skråning og delvist 

med en støttemur ved cykelskur mod P-pladsen Rådhus Vest. Umiddelbart nord 

for cykelparkeringen er adgangen til Silkeborg Kommunes cykelparkeringskæl-

der og vareindlevering. Kælderen vejbetjenes fra P-pladsen Rådhus Vest. Vest 

for cykelskuret er der adgang til kælderen af Søvej 3. Kælderen fungerer desu-

den til parkering af kommunens biler. 

4 Scenarier for forlægning af Søvej 

Der vurderes på fire forskellige scenarier for forlægning af Søvej, hvor scenarie 

1 og 2 går syd om rådhuset, hhv. i terræn og overdækket/tunnel og scenarie 3 

og 4 går nord om rådhuset, hhv. i terræn og overdækket/tunnel, jf. figur 6.  

 

Figur 5 Oversigt over scenarier 

Figur 6 Principper for linjeføring af forlagt Søvej omkring rådhuset 
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5 Vurdering af forlægning af Søvej 

I det følgende foretages en vejteknisk og trafikal vurdering af de fire scenarier, 

ligesom scenariets effekt på arkitektkonkurrencens vision om bedre forbindelse 

mellem midtbyen og Søfronten vurderes. 

5.1 Scenarie 1 - Forlægning af Søvej syd for rådhus på 
terræn 

Scenariet omfatter en forlægning af Søvej til syd for rådhuset på terræn mellem 

Søvej 1 og 3.  

 

Figur 7 Scenarie 1 

5.1.1 Vejanlæg 
Vejforløbet for den forlagte Søvej forbinder Søgade i vest med den forlagte Chr. 

8's vej i øst. Cykelstiforbindelsen etableres langs nordsiden af Rådhuset.  

Den forlagte Søvej tilsluttes krydset mellem Søgade og Rådhusgade, som om-

bygges til et signalanlæg. Søvej fortsætter mod øst på terræn over p-pladsen 

ved Søvej 3, og hæves med 60 promille over ca. 70 meter til vejniveauet langs 

sydsiden af Rådhuset ved den eksisterende gangbro.  

Vejforløbet forbi gangbroen mellem Søvej 1 og 3 kan placeres mellem den nord-

lige understøtning og bygningen Søvej 3, hvor der er plads til at indpasse min. 

6,5 m kørebane. Derved kan der sikres samme køresporsbredde og kapacitet 

som på nuværende tidspunkt. 
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Vejforløbet fortsætter i vejniveau frem til vestsiden af bygning A. Herefter falder 

vejen til vejniveauet for Godthåbsvej med knap 30 promille over ca. 70 meter. 

Langs ramperne på sydsiden af Rådhuset må det forventes, at der skal etableres 

støttekonstruktioner for vejen, da det eksisterende terræn står stejlere end en 

fremtidig vejforbindelse vil kunne etableres med. 

Øst for Godthåbsvej tilsluttes den forlagte Søvej i et signalkryds med tilslutning 

til Godthåbsvej. Den forlagte Søvej tilsluttes den nye forlagte Chr. 8's Vej ved 

adgang til Søtorvet i et signalanlæg. 

5.1.2 Trafikafvikling på Søvej 
Vejprofilet for Forlagt Søvej vil skulle have vejgeometriske elementer under de 

vejledende minimumsbredder mellem Søvej 1 og 3, såfremt der skal være plads 

til lette trafikanter. For at sikre fornuftige køresporsbredder på min 3,25 m, bør 

cyklister og evt. fodgængere flyttes væk fra den forlagte Søvej til et forløb i par-

ken mellem søen og Rådhuset. Dette vurderes at give mulighed for en mere re-

kreativ stiforbindelse, som dog vil give uhensigtsmæssige krydsninger i begge 

ender samt væsentlig forringelse af cykeltrafikkens fremkommelighed. 

Vejforløbet vil være ca. 75 m kortere end den nuværende Søvej, og antallet af 

tilslutninger til vejen vil blive færre, da der ikke forudsættes at være tilslutnin-

ger af p-arealerne omkring Rådhuset. Dette vurderes, at medføre en marginalt 

øget fremkommeligheden på vejen, men det relativt stejle længdeprofil mellem 

Søvej 1 og 3 vurderes omvendt at sænke fremkommeligheden, hvor særligt 

tunge køretøjer vil blive påvirket. 

Ved at flytte cyklister væk fra vejforløbet vurderes det muligt at indpasse kryds-

ningsheller, som kan skabe sikre overgange mellem Midtbyen og Søfronten.  

5.1.3 Adgangsforhold 
Vejbetjening af eksisterende P-kælder ved Godthåbsvej 12 vurderes vanskelig, 

da dette kræver, at adgangen til P-kælderen ændres til at være fra nord, og fø-

res under forlagt Søvej nær Chr. 8's Vej og tilkobles det nordlige ben i krydset 

Forlagt Søvej/Godthåbsvej.  

Det vil i scenariet fortsat være muligt at vejbetjeningen af Silkeborg Kommunes 

cykelparkeringskælder og vareindlevering i bygning D, men dette vil skulle ske 

fra en ny intern vej henover det nuværende p-areal og tilsluttes i krydset Sø-

vej/Rådhusgade. Vejbetjening af kælderen i Søvej 3 vurdere vanskelig at reali-

sere, da den forlagt Søvej vil ligge på en rampe foran adgangsvejen til kælde-

ren. 

5.1.4 Betjening af kollektiv trafik  
Betjening af busser fra vest vurderes at kræve etablering af en højresvingsbane 

på den forlagte Søvej. Dette medfører risiko for, at det eksisterende P-areal på 

det nordvestlige hjørne ved Netto skal indskrænkes ved at inddrage den nordlige 

række af parkeringsbåse.  
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5.1.5 Trafiksikkerhed og bymiljø 
Med en forventet årsdøgntrafik på 13.500 i 2030 og en vej placeret mellem to 

høje bygninger, må det forventes, at vejen vil udgøre en stor barriere for kryds-

ningen mellem midtbyen og Søfronten. Samtidig vurderes støjgenerne som følge 

af bygningerne at blive markant forværret end ved det eksisterende forløb.  

Det vurderes, at der vil kunne skabes gangforbindelser mellem midtbyen og Sø-

fronten langs Godthåbsvej gennem det signalregulerede kryds mellem Godt-

håbsvej og Forlagt Søvej. Fra "Hotel Dania Passagen" vil gangforbindelsen skulle 

ske i niveau, hvor det vurderes muligt at indpasse en krydsningshelle. Fra Tor-

vet kan der også skabes en krydsning af Forlagt Søvej i niveau med en kryds-

ningshelle.  

At de fleste gangforbindelser indebærer krydsning af en stærkt trafikeret vej i 

niveau, vurderes at skabe udfordringer for visionen om at binde byen sammen 

med søen. 

5.1.6 Øvrige forhold 
Ved anvendelse af vejforløbet mellem Rådhuset og Søvej 3 til gennemgående 

vej, må det forventes, at nogle af de eksisterende ledninger/kabler langs vejen 

skal omlægges som en del af anlægsarbejdet. Af ledningsoplysninger fremgår 

det, at der i dag ligger brugsvand, spilde- og regnvand og fjernvarme. Samtidig 

vil det være forventeligt, at ledningsejerne ønsker deres ledninger/kabler omlagt 

til forlagt Søvej og at forsyningsledninger til Rådhuset skal ombygges. 

Af ledningsoplysninger fremgår ikke interne rør og kabler ved bygninger. Disse 

informationer skal undersøges nærmere, hvis vejforløbet måtte blive aktuelt. 

Det må forventes, at der som minimum er kabler til belysning eller rør til venti-

lationssystem, som har indtag/udtag på arealet.  

Ifølge data fra Miljøstyrelsen er der registeret jordforurening på arealet ved Råd-

huset både nord og syd for rådhuset, samt på P-pladsen øst for Godthåbsvej. 

Disse forhold betyder, at jordflytning er forbundet med ekstra udgifter til bort-

skaffelsen.  

Ved gangbroen mellem Søvej 1 og 3 ligger Silkeborg Kommunes cykelparkering 

og vareindlevering i en kælder. Da vejen her vil blive etableret med en støtte-

konstruktion, vil effekten på eksisterende konstruktion skulle undersøges. Ved 

vejens tilslutning til P-pladsen Rådhus Vest, er der i dag et cykelskur og en støt-

temur. Disse konstruktioner vil skulle tilpasses den fremtidige vej. 

5.1.7 Økonomi 
Ledninger ejet af forsyningsselskaber forventes at ligge efter gæsteprincippet, 

hvorfor ledningsejerne skal betale omkostningerne forbundet med flytningen. 

Udgifter til omlægning af ledninger ejet af Kommunen skal afholdes af kommu-

nen selv. Udgifter til tunnel under forlagt Søvej og ombygning af rampe til P-

kælder Godthåbsvej 12 er ikke medregnet i overslag. 
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 Alle priser i 

mio.kr. 

Veje 6 – 9 

Bygværker 1 - 3 

Arealerhvervelse 0 

Rådgivning, tilsyn og administration 

mm.  

2 - 3 

Basisoverslag total 9 - 15 

  

Korrektionstillæg 1 (50 %) 4 – 8 

Indledende anlægsoverslag 13 - 23 

Tabel 2 – Overslagspriser er i DKK ekskl. moms   
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5.2 Scenarie 2 - Forlægning af Søvej syd for rådhus 
nedgravet 

Scenariet omfatter en forlægning af Søvej til syd for rådhuset mellem Søvej 1 og 

3. Vejen etableres i en overdækning med ramper ned til tunnelen. 

 

Figur 8 Scenarie 2 

  

5.2.1 Vejanlæg 
Vejforløbet for den forlagte Søvej forbinder Søgade i vest med den forlagte Chr. 

8's vej i øst. Cykelstiforbindelsen etableres på nordsiden af Rådhuset som i sce-

narie 1, hvilket ligeledes giver mulighed for en mere rekreativ stiforbindelse, 

men med uhensigtsmæssige krydsninger i begge ender samt væsentlig forrin-

gelse af cykeltrafikkens fremkommelighed. 

Den forlagte Søvej tilsluttes krydset mellem Søgade og Rådhusgade som om-

bygges til et signalanlæg. Søvej fortsætter mod øst over p-pladsen ved Søvej 3, 

hvor den sænkes med 25 promille over ca. 80 meter, således der ved skrånin-

gen op til vejforløbet mellem Søvej 1 og 3 kan sikres tilstrækkelig frihøjde i en 

tunnelkonstruktion (4.63 m). Herfra fortsætter vejforløbet ca. 5,5 meter under 

eksisterende terræn i en tunnel forbi den eksisterende gangbro mellem Søvej 1 

og 3. Den overdækkede del af vejen vil være ca. 35 m. Herefter stiger vejen 

med 60 promille (maksimal stigning jf. vejreglerne) op til ca. 25 meter vest for 

Godthåbsvej, hvor vejen tilsluttes krydset i et signalanlæg.  
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For at sikre vejbetjening af Godthåbsvej er den forlagte Søvej i terræn ved 

Godthåbsvej. Den forlagte Søvej tilslutter Godthåbsvej i et signalkryds. Den for-

lagte Søvej tilsluttes den nye forlagte Chr. 8's Vej ved adgang til Søtorvet i et 

signalanlæg. 

Køresporsbredden på Søvej både i tunnel og på terræn forudsættes at være 

min. 3.25 m. Mod tunnelkonstruktionen skal der sikres en afstand på min. 1 m 

ved en planlagt hastighed på 50 km/t. 

5.2.2 Trafikafvikling på Søvej 
Det vurderes, at de stejle ramper vil påvirke trafikafviklingen på strækningen og 

nedsætte kapaciteten af strækningen ift. scenarie 1. Dette forhold vurderes sær-

ligt at være gældende i forbindelse med igangsættelse på ramperne ved signal-

anlægget ved Godthåbsvej. Omvendt vil der ikke være kryds og adgangsveje til 

den del af vejanlægget, der ligger i tunnel på strækning fra Rådhusgade til 

Godthåbsvej, hvilket vil medføre en marginalt øget fremkommeligheden på 

strækningen. På den nuværende Søvej er der på denne delstrækning adgang til 

parkeringsarealer. 

Da tunneller ikke er velegnet for lette trafikanter, bør cyklister og fodgængere 

føres på terræn.  

5.2.3 Adgangsforhold 
For at sikre adgang til den eksisterende P-kælder ved Godthåbsvej 12, er det 

nødvendigt at adgangen til P-kælderen ændres til at være fra nord, og føres un-

der forlagt Søvej nær Chr. 8's Vej og tilkobles det nordlige ben i krydset Forlagt 

Søvej/Godthåbsvej.  

Kælderen til varelevering vil skulle betjenes via en ny vejforbindelse over det 

eksisterende P-areal Rådhus Vest, som kan tilsluttes i krydset Søvej/Rådhus-

gade. Kælderen under Søvej 3 vil ikke kunne adgangsbetjenes i scenariet, da 

ramperne vil være placeret ud for denne. 

5.2.4 Betjening af kollektiv trafik  
Den kollektive trafik på Godthåbsvej kan betjenes via det firebenede kryds med 

den forlagte Søvej. Betjening af busser fra vest vurderes at kræve etablering af 

en højresvingsbane på den forlagte Søvej som i scenarie 1, hvilket kan medføre 

indskrænkelse af p-pladsen ved Netto. Svingbanen vil desuden blive meget kort, 

da denne først kan etableres efter ramperne er afsluttet og dermed mindre end 

25 m fra Godthåbsvej. 

5.2.5 Trafiksikkerhed og bymiljø 
Ramperne i tunnelløsningen vil være meget stejle, og den vestlige rampe vil 

ligge i en S-kurve op mod Rådhusgade. De store gradienter gør, at der vil kunne 

være store hastighedsforskelle på tunge og lette køretøjer på vej op ad rampen. 

Dette vurderes at øge risikoen for uheld.  
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Der vurderes, at være risiko for, at køen op mod signalanlægget ved Godthåbs-

vej fra vest vil strække sig ned ad den stejle rampe. Dette øger risikoen for 

bagende kollisioner samt uheld i forbindelse med igangsætning og trafikanter 

der triller tilbage i den bagvedholdende trafik. Løsningen er dog anvendt andre 

steder, f.eks. på Marselis Boulevard i Aarhus i tunnellen under Kystvejen ned 

mod Aarhus Havn. Her vurderes gradienterne på ramperne at være ca. tilsva-

rende.  

Tunnelløsningen vil reducere barrierevirkningen af vejen ifm. forbindelsen mel-

lem midtbyen og Søfronten men den overdækkede del af strækningen mellem 

Søvej 1 og 3 vil være begrænset til et lille område omkring den nuværende 

gangbro mellem bebyggelserne. Her vil der kunne skabes en god gangforbin-

delse fra midtbyen til Søfronten via "Hotel Dania Passagen". Forbindelsen via 

Godthåbsvej vil ske gennem det signalregulerede kryds mellem Godthåbsvej og 

Forlagt Søvej, mens forbindelsen fra Torvet vil skulle ske gennem krydset ved 

Rådhusgade/Forlagt Søvej. 

Selvom scenariet omfatter en overdækning af den forlagte Søvej, vil dette kun 

være på en lille del, og langt størstedelen af strækningen vil bestå af rampekon-

struktioner, som fortsat vil udgøre en barriere for forbindelsen mellem midtbyen 

og Søfronten. 

5.2.6 Øvrige forhold 
Ved anvendelse af vejforløbet mellem Rådhuset og Søvej 3 til gennemgående 

vej, må det forventes at langt flertallet af de eksisterende ledninger/kabler langs 

vejen skal omlægges som en del af anlægsarbejdet. Af ledningsoplysninger 

fremgår det, at der i dag ligger brugsvand, spilde- og regnvand og fjernvarme. 

Samtidig vil det være forventeligt, at ledningsejerne ønsker deres lednin-

ger/kabler omlagt til forlagt Søvej og, at forsyningsledninger til Rådhuset skal 

ombygges. 

Af ledningsoplysninger fremgår ikke interne rør og kabler ved bygninger. Disse 

informationer skal undersøges nærmere, hvis vejforløbet måtte blive aktuelt. 

Det må forventes, at der som minimum er kabler til belysning eller rør til venti-

lationssystem, som har indtag/udtag på arealet. 

Ifølge data fra Miljøstyrelsen er der registeret jordforurening på arealet ved Råd-

huset både nord og syd for rådhuset, samt på P-pladsen øst for Godthåbsvej. 

Disse forhold betyder, at jordflytning er forbundet med ekstra udgifter til bort-

skaffelsen. 

Ved den vestlige del af Søvej 1 ligger Silkeborg Kommunes cykelparkeringskæl-

der og vareindlevering. Vejen er her nedgravet, hvorfor det skal undersøges, 

hvordan vejen og eksisterende konstruktion kan etableres i tæt nærhed af hin-

anden. Ved kommunes cykelskur i østsiden af P-plads nord for Søvej 3, vil den 

eksisterende støttekonstruktion skulle tilpasses ramperne ned til overdæknin-

gen. 
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5.2.7 Økonomi 
Ledninger ejet af forsyningsselskaber forventes at ligge efter gæsteprincippet, 

hvorfor ledningsejerne skal betale omkostningerne forbundet med flytningen. 

Udgifter til omlægning af ledninger ejet af Kommunen skal afholdes af kommu-

nen selv. Udgifter til tunnel under forlagt Søvej og ombygning af rampe til P-

kælder Godthåbsvej 12 er ikke medregnet i overslag. 

 Alle priser i mio.kr. 

Veje 8 - 13 

Bygværker 12- 17 

Arealerhvervelse 0 - 1 

Rådgivning, tilsyn og administration mm.  5 - 8 

Basisoverslag total 25- 39 

  

Korrektionstillæg 1 (50 %) 13 – 19 

Indledende anlægsoverslag 38 - 58 

Tabel 3 – Overslagspriser er i DKK ekskl. moms   
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5.3 Scenarie 3 – Forlægning af Søvej nord for rådhus i 
terræn  

Scenariet omfatter en forlægning af Søvej mod syd til en placering langs nordsi-

den af Søvej 1. Vejen etableres på terræn. 

 

Figur 9 Scenarie 3 

5.3.1 Vejanlæg 
Vejforløbet for den forlagte Søvej forbinder Søgade i vest med den forlagte Chr. 

8's vej i øst på nordside af Rådhuset. Cykelstiforbindelsen etableres sammen 

med Forlagt Søvej.  

Den forlagte Søvej tilsluttes krydset mellem Søgade og Rådhusgade, som om-

bygges til et signalanlæg. Søvej fortsætter mod øst på terræn over p-pladsen 

ved Søvej 3, og fortsætter langs Rådhuset frem til Godthåbsvej, hvor vejen til-

sluttes et ombygget signalanlæg. For at sikre mest muligt areal ud mod Søfron-

ten, forlægges Søvej ca. 10 m mod syd foran Rådhuset. Den forlagte Søvej til-

sluttes den nye forlagte Chr. 8's Vej ved adgang til Søtorvet i et signalanlæg. 

5.3.2 Trafikafvikling på Søvej 
Trafikafviklingen vil være principielt uændret ift. i dag, da der ikke vil ske æn-

dringer til placering af kryds, samt at der blot er tale om en sideforskydelse af 

vejen. 
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5.3.3 Adgangsforhold 
Scenariet medfører, at p-pladsen foran Rådhuset (Søvej 1) skal fjernes. Dette vil 

dog også være tilfældet i de øvrige scenarier, da P-pladsen ikke vil være vejbe-

tjent længere. Vejbetjeningen af kommunens kælder til vareindlevering samt P-

kælder under Søvej 3 vil ligeledes blive en udfordring, da ind- og udkørsel til 

kælderen vil ligge lige op ad den forlagte Søvej.  

Det anbefales i den forbindelse ikke, at kældrene tilsluttes direkte til Forlagt Sø-

vej. Disse bør i stedet føres via interne veje til Lille Søgade, som tilsluttes i et 

krydset ved Rådhusgade/Forlagt Søvej. Dette gør, at forlægningen af Søvej ikke 

kan komme så langt væk fra Søfronten, som det kunne være ønsket, da der skal 

være plads til denne interne forbindelsesvej. 

5.3.4 Betjening af kollektiv trafik 
Scenariet medfører ingen ændringer for den kollektive trafik, da Søvej kun bliver 

sideforskudt, og vejbetjeningen kan derved være som eksisterende. Dog vil af-

standen mellem Søvej og adgangsvejen ned til P-kælderen fra Godthåbsvej blive 

reduceret. Derved bliver svingbanerne på Godthåbsvej mod hhv. Søvej og P-

kælderen kortere, hvilket kan påvirke trafikafviklingen i krydsene. 

5.3.5 Trafiksikkerhed og bymiljø 
Da vejen blot sideforskydes i forhold til den nuværende, vurderes trafiksikkerhe-

den ikke at blive påvirket.  

Det vurderes muligt, at skabe en gangforbindelse mellem midtbyen og Søfronten 

enten i niveau med krydsningsheller, eller ude af niveau på broer i forlængelse 

af forbindelsen fra Torvet. For at skabe gangforbindelser på broer ude af niveau, 

kræves det, at der etableres ramper eller, at terrænet hæves på begge sider af 

Forlagt Søvej på strækningen ved Rådhuset. 

Gangforbindelsen ved Godthåbsvej og Rådhusgade vil ske gennem et signalre-

guleret kryds, som den er i dag. 

Selv om Søvej forlægges, vil vejen fortsat være en barriere på samme måde, 

som den er i dag for forbindelsen fra midtbyen og ned til Søfronten. Uanset om 

vejen planlægges til en lavere hastighed, vil 13.500 køretøjer i døgnet udgøre 

en barriere, ligesom støjniveauet vil gøre området omkring Søfronten mindre at-

traktivt. 

5.3.6 Øvrige forhold 
Ved anvendelse af et forlagt vejforløb langs Søvej tættere på Rådhuset og an-

vendelse af parkeringsarealerne til vejformål, må det forventes at langt flertallet 

af de eksisterende ledninger/kabler langs vejen skal omlægges som en del af 

anlægsarbejdet. Samtidig vil det være forventeligt, at ledningsejerne ønsker de-

res ledninger/kabler omlagt til forlagt Søvej og at forsyningsledninger til Rådhu-

set skal ombygges. 
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Af ledningsoplysninger fremgår ikke interne rør og kabler ved bygninger. Disse 

informationer skal undersøges nærmere, hvis vejforløbet måtte blive aktuelt. 

Ifølge data fra Miljøstyrelsen er der registeret jordforurening på arealet ved Råd-

huset, samt på P-pladsen øst for Godthåbsvej. Disse forhold betyder, at jordflyt-

ning er forbundet med ekstra udgifter til bortskaffelsen. 

5.3.7 Økonomi 
Ledninger ejet af forsyningsselskaber forventes at ligge efter gæsteprincippet, 

hvorfor ledningsejerne skal betale omkostningerne forbundet med flytningen. 

Udgifter til omlægning af ledninger ejet af Kommunen skal afholdes af kommu-

nen selv. 

 Alle priser i mio.kr. 

Veje 6 – 9 

Bygværker og bro 4 - 6 

Arealerhvervelse 0 

Rådgivning, tilsyn og administration mm.  2 - 4 

Basisoverslag total 12 - 19 

  

Korrektionstillæg 1 (50 %) 6 – 10 

Indledende anlægsoverslag 18 - 29 

Tabel 4 – Overslagspriser er i DKK ekskl. moms 
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5.4 Scenarie 4 - Forlægning af Søvej nord for rådhus 
nedgravet 

Scenariet omfatter en forlægning af Søvej mod syd til en placering langs nord-

side af Søvej 1 og 3. Vejen etableres i en overdækning ved bygning C og D. 

 

Figur 10 Scenarie 4 

5.4.1 Vejanlæg 
Vejforløbet for den forlagte Søvej forbinder Søgade i vest med den forlagte Chr. 

8's vej i øst på nordside af Rådhuset. Stiforbindelsen etableres på terræn langs 

Søfronten. 

Den forlagte Søvej tilsluttes krydset mellem Søgade og Rådhusgade som om-

bygges til et signalanlæg. Søvej sænkes med 60 promille over 120 meter fra p-

plads ved Søvej 3 til hjørnet af Rådhuset. Langs Rådhuset frem til østsiden af 

bygning B, ligger vejen i en tunnel ca. 5.6 meter under eksisterende terræn. Øst 

for bygning B hæves vejen igen til niveau med 60 promille over ca. 120 m til ni-

veauet med parkeringsarealet ved Godthåbsvej. Den forlagte Søvej tilsluttes den 

nye forlagte Chr. 8's Vej ved adgang til Søtorvet i et signalanlæg. Som følge af 

placeringen af de østlige ramper vil det ikke være muligt at etablere et kryds 

mellem Søvej og Godthåbsvej. 
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5.4.2 Trafikafvikling på Søvej 
Som for scenarie 2, vurderes de stejle ramper at ville påvirke trafikafviklingen 

på strækningen og nedsætte kapaciteten af strækningen ift. scenarie 3. Dog vil 

trafikken i tunnellen ikke blive påvirket af et signalreguleret kryds ved Godt-

håbsvej, hvilket forbedrer fremkommeligheden for trafikken. 

Ligeledes er tunneller ikke velegnet for lette trafikanter, og cyklister og fodgæn-

gere bør føres på terræn. Dette kan ske i eget tracé nord om Søvej 1 langs Sø-

fronten. 

5.4.3 Adgangsforhold 
Da den forlagte Søvej vil bestå af ramper og en overdækket konstruktion på 

stort set hele strækningen fra Rådhusgade til Chr. 8's Vej, vil det ikke være mu-

ligt at etablere tilslutninger til Søvej på denne strækning, f.eks. adgangsveje til 

p-kælder og kælder ved Søvej 1 og 3. Disse vil skulle betjenes af andre veje, 

herunder Godthåbsvej og Lille Søgade. Den eksisterende P-kælder ved Godt-

håbsvej og p-plads ved Netto vil således skulle betjenes via Godthåbsvej mod 

syd til Østergade, og således gennem det nuværende Superstoppested. 

5.4.4 Betjening af kollektiv trafik 
Det nuværende Superstoppested på Godthåbsvej vil kun kunne blive betjent 

mod syd via Østergade, da rampen for Forlagt Søvej blokerer for en forbindelse 

mod nord. Derved skal der etableres en rundkørsel, der fungerer som vende-

plads i den nordlige ende af Godthåbsvej. Den ændrede vejbetjening vil medføre 

en del omvejskørsel for den kollektive trafik i forhold til den nuværende situa-

tion. 

5.4.5 Trafiksikkerhed og bymiljø 
Ramper i en tunnelløsning vil være meget stejle og ligge i kurver op mod Chr. 

8's Vej og Søgade. Samtidig gør de store gradienter, at der vil være risiko for 

store hastighedsforskelle på tunge og lette køretøjer på vej op ad rampen. Dette 

vurderes at øge risikoen for uheld. 

Det vurderes muligt at skabe en gangforbindelse mellem midtbyen og Søfronten 

oven på tunnellen i forlængelse af "Hotel Dania Passagen", vest om Rådhuset. 

Forbindelsen vil dog ligge meget tæt op ad bebyggelsen, da der først kan opnås 

tilstrækkelig frihøjde i tunnellen umiddelbart vest for Rådhuset. Gangforbindel-

sen ved Godthåbsvej vil ske gennem et signalreguleret kryds, men længere mod 

øst ved krydset med Chr. 8's Vej. Forbindelsen via Torvet vil skulle placeres mod 

vest ved det nye signalregulerede kryds ved Rådhusgade/Forlagt Søvej. Alterna-

tivt kan forbindelsen føres via en bro over rampen mellem Rådhusgade og Råd-

huset, men dette vil kræve at der etableres ramper, eller at terrænet hæves på 

begge sider af Forlagt Søvej, for at sikre tilstrækkelig frihøjde ved passagen. 

På trods af at Søvej føres i tunnel, vil vejen fortsat udgøre en stor barriere for 

forbindelsen mellem midtbyen og Søfronten. Dette skyldes, at vejen kun vil 

være overdækket på strækningen foran Rådhuset, hvorfor ramperne og selve 
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bygningen blokerer for passagen ned til Søfronten på langt størstedelen af den 

overdækkede strækning.  

5.4.6 Øvrige forhold 
Ved anvendelse af forlagt vejforløbet langs Søvej tættere på Rådhuset og an-

vende parkeringsarealerne til vejformål, må det forventes at langt flertallet af de 

eksisterende ledninger/kabler langs vejen skal omlægges som en del af anlægs-

arbejdet. Samtidig vil det være forventeligt, at ledningsejerne ønsker deres led-

ninger/kabler omlagt til forlagt Søvej og, at forsyningsledninger til Rådhuset skal 

ombygges. 

Af ledningsoplysninger fremgår ikke interne rør og kabler ved bygninger. Disse 

informationer skal undersøges nærmere, hvis vejforløbet måtte blive aktuelt. 

Ifølge data fra Miljøstyrelsen er der registeret jordforurening på arealet ved Råd-

huset, samt på P-pladsen øst for Godthåbsvej. Disse forhold betyder, at jordflyt-

ning er forbundet med ekstra udgifter til bortskaffelsen. 

5.4.7 Økonomi 
Ledninger ejet af forsyningsselskaber forventes at ligge efter gæsteprincippet, 

hvorfor ledningsejerne skal betale omkostningerne forbundet med flytningen. 

Udgifter til omlægning af ledninger ejet af Kommunen skal afholdes af kommu-

nen selv. 

 Alle priser i mio.kr. 

Veje 10 – 14 

Bygværker  28 – 34 

Arealerhvervelse 0 - 1 

Rådgivning, tilsyn og administration mm.  8 - 14 

Basisoverslag total 46 - 63 

  

Korrektionstillæg 1 (50 %) 23 – 32 

Indledende anlægsoverslag 69 - 95 

Tabel 5 – Overslagspriser er i DKK ekskl. moms  
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5.5 Mulig kombination af scenarier 

For vejforløbet både syd og nord om rådhuset vil det være muligt at etablere en 

delvis nedgravet løsning som en kombination af hhv. scenarie 1 og 2 samt 3 og 

4. Løsningerne vil være væsentlig mindre omkostningstunge end den nedgra-

vede løsning (scenarie 2 og 4), og konstruktionen vil i mindre omfang være på-

virket af et vandtryk.  

5.5.1 Delvist nedgravet løsning syd om Rådhuset (scenarie 
1+2) 

En delvist nedgravet løsning syd om Rådhuset vil kunne etableres ved at fort-

sætte vejniveauet på P-pladsen ved Rådhuset vest. Vejen vil her ligge ca. 3 m 

under eksisterende terræn mellem Søvej 1 og 3. For at sikre niveaufri passage 

for lette trafikanter vil der skulle etableres stibroer over nedgravningerne, som 

hæves ca. 2,5 meter for at sikre tilstrækkelig frihøjde.  

Vejen vil kunne etableres uden en rampe op til eksisterende terræn eller ned til 

en tunnelløsning og dermed vil der ikke skulle etableres støttekonstruktioner på 

P-pladsen ved Rådhuset vest. Vejen hæves gradvist i forhold til den interne vej 

langs Rådhuset og tilsluttes Godthåbsvej i terræn. 

Vejforløbet vil være ca. 75 m kortere end den nuværende Søvej, og antallet af 

tilslutninger til vejen vil blive færre, da der ikke forudsættes at være tilslutnin-

ger af p-arealerne omkring Rådhuset. Dette vurderes at ville øge fremkommelig-

heden på vejen. Scenariet er ikke velegnet for lette trafikanter, og cyklister og 

fodgængere bør føres på terræn. Dette kan ske i eget tracé nord om Søvej 1 

langs Søfronten, som beskrevet for scenarie 1 og 2. 

Vejbetjening af eksisterende P-kælder ved Godthåbsvej 12 vurderes fortsat at 

kræve, at adgangen til P-kælderen ændres til at være fra nord, og føres under 

forlagt Søvej nær Chr. 8's Vej og tilkobles det nordlige ben i krydset Forlagt Sø-

vej/Godthåbsvej.  

Det vil i scenariet fortsat være muligt at vejbetjene Silkeborg Kommunes cykel-

parkeringskælder og vareindlevering i bygning D, men dette vil skulle ske fra en 

ny intern vej henover det nuværende p-areal og tilsluttes i krydset Søvej/Råd-

husgade. Vejbetjening af kælderen ved Søvej 3 vurdere vanskelig at realisere, 

da den forlagte Søvej vil ligge foran adgangsvejen til kælderen, og oversigtsfor-

hold mod øst vil være dårlige som følge af at forlagt Søvej vil ligge i en stor af-

gravning. 

Øvrige forhold vil være tilsvarende scenarie 2. 

5.5.2 Delvist nedgravet løsning nord om Rådhuset 
(scenarie 3+4) 

En delvist nedgravet løsning nord om Rådhuset til ca. 2 meter under terræn vil 

sammenholdt med tunnelløsningen i scenarie 3 minimere barrierevirkningen af 

rampestrækningen vest og øst for rådhuset, da ramperne forkortes med ca. 50 

meter i begge ender. Det vil dog ikke være muligt at passere den forlagte Søvej 
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på den nedgravede strækningen, men i stedet kan der etableres gangforbindelse 

langs nordsiden af rådhuset som kan betjene den nuværende indgang ud mod 

Søfronten.  

Som for scenarie 4, vurderes de stejle ramper at ville påvirke trafikafviklingen 

på strækningen og nedsætte kapaciteten af strækningen. Scenariet er ikke vel-

egnet for lette trafikanter, og cyklister og fodgængere bør føres på terræn. 

Dette kan ske i eget tracé nord om Søvej 1 langs Søfronten. 

Scenariet medfører, at p-pladsen foran Rådhuset (Søvej 1) skal fjernes. Dette vil 

dog også være tilfældet i de øvrige scenarier, da P-pladsen ikke vil være vejbe-

tjent længere. Vejbetjeningen af kommunens kælder til vareindlevering samt P-

kælder under Søvej 3 vil blive mindre kompliceret, da de kortere ramper på Sø-

vej i højere grad muliggør, at der kan etableres en intern vej til betjening af p-

kældrene. Den interne vej vil kunne tilsluttes forlagt Søvej på strækningen mel-

lem Rådhusgade og hvor ramperne begynder.  

Da ramperne er kortere end i scenarie 4, kan den østlige rampe afsluttes umid-

delbart vest for Godthåbsvej, hvorved nuværende Superstoppested på Godt-

håbsvej vil kunne blive betjent ved et signalreguleret kryds som på nuværende 

tidspunkt. 

Ramper i en delvist nedgravet løsning vil fortsat være meget stejle, og den vest-

lige rampe vil ligge i en kurve. Samtidig gør de store gradienter det vanskeligere 

for store køretøjer at styre/bremse på vej ned, samt der vil være store ha-

stighedsforskelle på tunge og lette køretøjer på vej op ad rampen. Dette vurde-

res at øge risikoen for uheld. 

Der vurderes desuden at være risiko for, at køen op mod signalanlægget ved 

Godthåbsvej fra vest vil strække sig ned ad den stejle rampe. Dette øger risi-

koen for bagende kollisioner samt uheld i forbindelse med igangsætning og trafi-

kanter der triller tilbage i den bagvedholdende trafik. Løsningen er dog anvendt 

andre steder, f.eks. på Marselis Boulevard i Aarhus i tunnellen under Kystvejen 

ned mod Aarhus Havn. Her vurderes gradienterne på ramperne at være ca. til-

svarende. 

Øvrige forhold vil være tilsvarende scenarie 4. 
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6 Vurdering af krydsning fra Fredens Gård til Silkeborg 
Museum 

Der er foreslået en ombygning af den nuværende fodgængerovergang over Chr. 

8's Vej ved Fredens Gård til en signalreguleret overgang, eller som en ny gang-

bro.  

 

Figur 11 Placering af krydsning (rød pil) 

I det følgende vurderes de overordnede fordele og ulemper ved disse løsninger. 

6.1 Signalreguleret fodgængerfelt 

Løsningen kan fungere ved at krydsende fodgængere anmeldes ved trykknap, 

og afventer, at signalet skifter til grønt. Dette vil medføre, at trafikken på Chr. 

8's Vej holdes tilbage i perioder.  

Det vurderes, at en signalregulering af fodgængerkrydsningen vil medføre no-

genlunde den samme påvirkning af trafikken på Chr. 8's Vej, som den ikke sig-

nalregulerede løsning gør i dag. Signalregulering udgør dog en mere tryg kryds-

ning for fodgængere, og med visionen om at binde havnen sammen med byen, 

må der forventes flere krydsende fodgængere, hvorved en signalregulering vil 

udgøre en betydelig forbedring for de krydsende fodgængere. 

Etablering af et signalreguleret fodgængerfelt vurderes at koste ca. 0,5 mio. kr. 

6.2 Gangbro 

Omdannelse af krydsningen til en gangbro eliminerer de to trafikstrømmes på-

virkning af hinanden. For at sikre, at en bro anvendes af fodgængere, skal den 

ligge på "den lige vej" mellem de to områder den forbinder, og særligt tilslutnin-

gerne i begge ender af broen er vigtig at udforme således, at de ikke forbindes 

med en omvej. Ramperne bør således være en direkte forlængelse af ruten mel-

lem kirken og havnen, og ikke som f.eks. en snegl eller parallelt med Chr. 8's 
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Vej. I så fald vurderes der at være risiko for en del ureguleret krydsning af fod-

gængere på Chr. 8's Vej i niveau.  

En udfordring ved en broløsning er ligeledes tilgængeligheden for svagt gående, 

kørestolsbrugere og barnevogne mv. Hvis ramperne bliver for lange og for 

stejle, kan/vil denne trafikantgruppe ikke anvende krydsningen. Disse brugere 

har dog heller ikke i dag mulighed for at benytte krydsningen op til kirken og 

Torvet, da der er trapper på vestsiden af Chr. 8's Vej. Ved den vestlige tilslut-

ning vurderes eksisterende terræn at være en fordel, da dette ligger markant 

højere end vejen, og en eventuelle rampe vil blive meget begrænset. På østsi-

den derimod er terrænet i niveau med vejen, og det vil således kræve en lang 

rampe at overvinde højdeforskellen. En mulighed ville være at etablere et eleva-

tortårn som det ved Langgangen i Esbjerg og ved Viby J Station. En rampe vil 

desuden være vanskelig at indpasse i terrænet, da en placering langs tracéet for 

den eksisterende stiforbindelse vil betyde, at rampen vil være beliggende tæt op 

ad den eksisterende bebyggelse. En placering af rampen længere mod syd vil 

være i konflikt med de store træer på museets grønne arealer.  

Økonomien vurderes til mellem 8 og 12 mio. kr. ekskl. moms 

6.2.1 Eksempler 
Som eksempel på løsningen er Landgangen i Esbjerg, forbindelsen er her i alt 

250 meter rundt om Havneadministrationsbygningen og cirka 65 meter fra land-

skabshøjen foran bygningen og til Dokhavnen, frihøjden er designet til special-

køretøjer på 6 meter. Anlægssummen på projektet er gennemført som en om-

vendt licitation med en samlet anlægssum på 24 mio. kr. De samlede omkost-

ninger til projektet må forventes at være højere. 

 

Figur 12 Landgangen i Esbjerg set mod havnen (visitesbjerg.dk) 
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Figur 13  Landgangen i Esbjerg set fra havnen (visitesbjerg.dk) 

Trappen mod Havnen kunne anvendes som et mødested og en forbindelse mel-

lem havnen, museet og byen. I Køge er det etableret en trappe med inspiration 

fra Den Spanske Trappe i Rom. Trappen er lavet i beton og stål og blander by-

ens traditionelle rum, så der er både plads og nye mødesteder på trappen og for 

trappens fod. 

 

Figur 14 Trappe i Køge (koegekyst.dk) 
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fartdæmpere

DokumentID: 8638868



Bilag 1  
Forslag til forudsætninger og retningslinjer ved borgerfinansiering af 
fartdæmpere 
 
Såfremt det ønskes at imødekomme ønsker om borgerfinansiering er det vigtigt at 
forskellige forudsætninger og retningslinjer er opfyldt. 
 
Forslag til forudsætninger og retningslinjer er listet nedenfor: 
 

1. borgerfinansiering kan udelukkende ske på lokalveje uden væsentlig 
gennemkørende trafik. 

2. Et overvejende flertal af vejens beboere (> 75 %) skal tilkendegive, at de er 
positive for det projekt beboere ønsker at etablere. 

3. Et projekt med fartdæmpning skal opfylde de gældende vejregler, skal 
driftsrevideres og skal godkendes af politimyndigheden. 

4. Silkeborg Kommune skal godkende indretning, type og metode, som ønskes anvendt 
til hastighedsdæmpningen. 

5. Et projekt må ikke stride mod den gældende planlægning, herunder kommuneplan, 
lokalplan og øvrige planer. 

6. Der skal ligge statistiske data til grund for rimeligheden i projektet, herunder f.eks. 
uheldsdata, målte trafikmængder, hastigheder og lignende. 

7. Projektet må ikke øge de kommunale driftsomkostninger i væsentligt omfang. For 
eksempel må projektet ikke medføre behov for at anvende andet fejnings- og 
snerydningsmateriel, end der i forvejen anvendes på lokaliteten eller nye 
vedligeholdelsesmetoder. 

8. Projektet må ikke i væsentlig grad nedsætte fremkommeligheden på den 
pågældende vej og det må ikke give anledning til øget trafik til naboveje. 
Eksempelvis hvis det vurderes, at parallelle veje vil opleve øget kørsel ad deres vej 
for at undgå eksempelvis bump på den ændrede vej. 

9. Silkeborg Kommune bevarer den fulde ret og pligt til at indrette og vedligeholde 
vejen, som det er nødvendigt af hensyn til færdslen. 

10. Hvis Silkeborg Kommune vurderer, at vejen f.eks. skal udvides eller dens funktion 
skal ændres, så kan fartdæmpningen fjernes. Det vil ske uden at borgerne får 
erstatning for fjernelse af de fartdæmpende foranstaltninger, som de har finansieret 
anlægget af.  

11. Det skal understreges overfor evt. borgere, at der ikke er nogen ”garanti-periode”, 
hvor den borgerbetalte fartdæmpning er fredet. 

12. Som udgangspunkt skal projektet udføres af Silkeborg Kommune på regning 
13. Hvis projektet udføres/etableres af en privat entreprenør, skal kommunen vurdere 

entreprenørens egnethed til at lave vejarbejder. 
14. Ved privat etablering, skal der før projektet kan overdrages til kommunen, laves en 

afleveringsgennemgang. Det etablerede skal kunne godkendes fagligt/teknisk. 



21 Beslutning om revurdering af 3 projekter i 

cykelhandlingsplanen
21.1 - Bilag: Projekt 11 i Cykelhandlingsplan 2017

DokumentID: 8619237



Ansvej, Kjellerup
Denne strækning (gul pil) er udpeget i cykelhandlingsplanen med ud fra dens samlede pointsum. 

Her er den placeret som nr. 5 med fortsættelse af dobbeltrettet cykelsti langs Ansvej til Nørregade. Kjellerup Lokalråd er imod denne løsning og 
denne linieføring.

En løsning med ændret linieføring gennem Digterparken vil ikke ændre på dens prioritering og en ændret prioritering vil ikke betyde øgede 
anlægsudgifter.

Fakta om strækning
Strækning med forlængelse af dobbeltrettet sti har en længde på 650 m

Tælling fra 2019 foretaget på Ansvej øst for Digterparken, og  målt i 80 km/t zone viser:

Årsdøgnstrafik: 4692 køretøjer, heraf 427 lastbiler i gennemsnitsdøgn 
Gennemsnitshastighed 84 km/t
15 % af trafikanterne kører stærkere end 93,2 km/t

Beboere i Kjellerup 1.1.2020: 5119

Oplandsstørrelsen (tal fra 2017) fordelt på alder for det røde område ses på tabel:

Møllevej

Møllevej

Thorning



Nuværende projekt i Cykelhandlingsplan – ikke ønsket af lokalråd

Projektstrækning : 650 m

Dobbeltrettet sti med fortsat 80 km/t hastighedsbegrænsning

Estimeret pris: 2.275 mio. kr. ekskl. moms
(afstribning, arealerhvervelse, anlægsarbejde, skiltning)

Estimeret arealerhvervelse: 1950 kvadratmeter Kjellerup

Græsrabat på 3,00 meter

Dobbeltrettet cykelsti langs med Ansvej i eget trace 
i 2,50 meters bredde 

Eksisterende 
dobbeltrettet 
sti langs med 
Ansvej fra 
Levring 

Eksisterende 
dobbeltrettet 
sti fra Ansvej 
mod 
stisystemer i 
Digterparken 



Nuværende projekt i Cykelhandlingsplan – princip ønsket af lokalråd

Tilslutning til Kirkebakken-Ågade skal drøftes nærmere med lokalrådet. Dette forløb vil ifølge lokalrådetføles mere naturligt og ikke 
opfattes som en opvej ned til midtbyen af fx efterskolelever fra Levring

Projektstrækning med fællesti på 150 – 390 meter, brorenovering til sikker fodgænger- og cykelbro med bredde på 3 meter

Estimeret pris vil med hele strækningen, brorenovering og 390 m fællesti kunne afholdes inden for samme budget som det foreslåede i 
cykelhandlingsplanen: 2.275 mio. kr. ekskl. moms
(afstribning, arealerhvervelse, anlægsarbejde, skiltning)

Estimeret arealerhvervelse: 630 kvadratmeter

Eksisterende asfalteret fællessti 
gennem Digterparken 

Eksisterende dobbeltrettet cykelsti langs 
med Ansvej i eget trace i 2,50 meters 
bredde

Kjellerup
Eksisterende sti i stenmel på meget 
stejl strækning ændres i udformning og 
asfalteres. Nyt anlæg skal udligne 
stigningen med ”serpentin”-
udformning. Anlægges i 3 meters 
bredde med længde på cirka 250 meter 
med belysning

Eksisterende asfalteret og belyst fællessti 
gennem Digterparken, her opsættes 
skiltning til at guide cyklister

Eksisterende asfalteret vej men begrænset 
trafik, der munder ud i Kirkebakken i hævet 
flade, hvor hastigheden er anbefalet til 40 
km/t

Eksisterende smal bro på træsveller 
og med trædæk med hønsenet 
renoveres og erstattes af betonbro 
med 3 meter bredt dæk og 
trægelænder

Mulighed undersøges for 
fortsættelse af sti til Sindingsgade, 
der er en mere naturlig vej til 
midtbyen cirka 140 m langt tracé

Eksisterende bro
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Blakgårdsvej

Blakgårdsvej, Voel

Denne løsning er udpeget i cykelhandlingsplanen som en 2 minus 1 vej ud fra at dens pris ift. dens point. Dvs. at den er udpeget i gruppen af ”billige” projekter ift. 
samlet pointsum, hvor der kan etableres meget cykelfacilitet for få midler. 

Her er den placeret som nr. 9 med en 2 minus 1 vejs løsning. Voel Lokalråd ønsker 2 minus 1 vej.

En alternativ løsning med fx cykelbaner vil flytte den ned til en 27. plads på samme liste, og andre projekter bør således prioriteres højere. Løsning med fx 
cykelstier eller separate sti vil betyde at prioriteringen rykkes længere ned, da det er dyrere faciliteter end cykelbaner.

Fakta om strækning:
Strækning fra Voel til Gjernbanestien med længde på ca. 2095 m

Tælling fra 2017 foretaget syd for Smingegårdsvej, og  målt i 80 km/t zone viser:

Årsdøgnstrafik: 902 køretøjer, heraf 22 lastbiler i gennemsnitsdøgn 
Gennemsnitshastighed 58,4 km/t
15 % af trafikanterne kører stærkere end 70,6 km/t

Beboere i Voel 1.1.2020: 1652

Oplandsstørrelsen (tal fra 2017) fordelt på alder for det røde område ses til højre:

Voel



Nuværende projekt i Cykelhandlingsplan,  ønsket af lokalråd

Projektstrækning : 2095 m

2 minus 1 vej med 60 km/t hastighedsbegrænsning

Estimeret pris: 0,629 mio. kr. ekskl. moms
(arealerhvervelse, anlægsarbejde fx ny vejopbygning, asfaltarbejde, afstribning, skiltning)

Estimeret arealerhvervelse: 950 kvadratmeter

Voel
Strækning med brede kantbanerStrækning med 2 minus 1 vej

Princip med brede kantbaner

Princip ved 2 minus 1 vej



Voel

Princip med cykelbaner

Alternativt projekt i forhold til Cykelhandlingsplan

Projektstrækning : 2095 m

Cykelbaner og fortsat med 80 km/t hastighedsbegrænsning (åbent land).

Estimeret pris: 3,0 mio. kr. ekskl. moms
(arealerhvervelse, anlægsarbejde fx ny vejopbygning, asfaltarbejde, afstribning, skiltning)

Estimeret arealerhvervelse: 7100 kvadratmeter

Strækning med brede kantbaner og enten fuldt optrukne eller stiplede midterstriber
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Møllevej, Thorning
Denne vej er udpeget i cykelhandlingsplanen med 2 minus 1 vej ud fra at dens pris ift. dens point. Dvs. at den er udpeget i gruppen af ”billige” projekter 
ift. samlet pointsum, hvor der kan etableres meget cykelfacilitet for få midler. 

Her er den placeret som nr. 1 med en 2 minus 1 vejs løsning. Blicheregnens Lokalråd er imod en 2 minus 1 vejs løsning.

En løsning med dobbeltrettet sti vil flytte den ned til en 21. plads på samme liste, og andre projekter bør således prioriteres højere.

Fakta om strækning
Strækning fra Thorning til spejderhytte med længde på ca. 450 m

Tælling fra 2016 foretaget ud for spejderhytte, og  målt i 80 km/t zone viser:

Årsdøgnstrafik: 430 køretøjer, heraf 26 lastbiler i gennemsnitsdøgn 
Gennemsnitshastighed 65,3 km/t
15 % af trafikanterne kører stærkere end 79,9 km/t

Beboere i Thorning 1.1.2020: 1051

Oplandsstørrelsen (tal fra 2017) fordelt på alder for det røde område ses på tabel:

Møllevej

Møllevej

Thorning



Spejderhytte

NORD

Nuværende projekt i Cykelhandlingsplan – ikke ønsket af lokalråd

Projektstrækning : 450 m

2 minus 1 vej med 60 km/t hastighedsbegrænsning

Estimeret pris: 0,133 mio. kr. ekskl. moms
(afstribning, skiltning)

Strækning med 2 minus 1 vej

Princip ved opstart ved spejderhytten på Møllevej

Thorning

Princip langs med Møllevej



Alternativt projekt 1 i forhold til Cykelhandlingsplan (gul pil), 
ruteafmærkning af eksisterende sti i eget tracé til
spejderhytte (blå pil)

Projektstrækning : 450 m

Eksisterende sti mellem Thorning og spejderhytte gennem et 
grønt område forbundet med det interne stisystem i Thorning

Estimeret pris: 0,05 mio. kr. ekskl. moms
(piktogrampæle)

590 meter



Spejderhytte

Rabat på 1,00 m i rødmalet asfalt med steler

Dobbeltrettet cykelsti langs med Møllevej og i eget 
trace i 2,00 – 2,50 meters bredde 

Ventelomme for krydsende cyklister til dobbeltrettet 
cykelsti langs med vestsiden af Møllevej

NORD

Stien gennemskærer privat 
grund og kræver en frivillig 
aftale om dette og 
arealerhvervelse fra grundejer 
for at det kan realiseres.

Alternativ 2 projekt i forhold til Cykelhandlingsplan, ønsket af lokalråd, en sti i eget trace til 
spejderhytte langs med Møllevej

Projektstrækning : 450 m

Dobbeltrettet sti og fortsat 80 km/t hastighedsbegrænsning

Estimeret pris: 2,2 mio. kr. ekskl. moms
(arealerhvervelse, anlægsarbejde fx ny vejopbygning, asfaltarbejde, afstribning, steler, skiltning og 
venstresvingslomme for cyklister)

Estimeret arealerhvervelse: 2.100 kvadratmeter

Princip ved opstart ved opstart i Thorning     
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