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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Them-Salten Lokalråd, Kim Mikkelsen, 86810195, kimm@events.dk 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Mangel på ledige byggegrunde til villaer 
Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

At få skabt muligheder for, at man igen kan bygge nyt hus i Them & Salten. 
Vi er klar over, at der snart kommer liv i den 1. etape af Frisholmparken, men der er en 
lokalplan, som ikke giver mulighed for alm. typehusbyggeri og villaer. 
 
Selv med den måske kommende udstykning på den gamle materielgård, er der ikke 
meget – og slet ikke i den ”rigtige” ende af byen i forhold til placering af skolen. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Vi foreslår, at man snart tager fat på arbejdet med 2. etape af Frisholmparken herunder at få lavet 

en lokalplan, der tilgodeser alm. Typehusbyggeri, som vi kender det fra Them Østergård området. 

Der mangler ligeledes byggemuligheder i Salen. 

Lokalrådet deltager gerne i det videre arbejde. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer: 
Der er indenfor lokalplan nr. 40-002, der omfatter 8,9 ha mulighed for ca. 40 parcelhuse 
og ca. 10 boliger i rækkehusbebyggelse. Det er lagt op til almindeligt typehusbyggeri, 
hvor mulighederne for store terrænreguleringer dog er begrænsede jf. lokalplanens 
bestemmelser. Silkeborg Kommune igangsætter i 2012 byggemodning af de første ca. 10 
parcelhusgrunde i Frisholmparken jf. lokalplan nr. 40-002, og der ventes grunde til salg 
senest vinteren 2013.  
  
Det er korrekt, at der pt. ikke er mulighed for at udstykke nye grunde i Salten, men at 
der er gode muligheder indenfor Kommuneplanramme nr. 40-B-45 Magnoliekvarteret, 
Salten. Silkeborg Kommune har ikke modtaget en ansøgning om lokalplanudarbejdelse 



 
 

 

 

Side 2 

fra privat grundejer jf. ansøgningsskema se kommunens hjemmeside. 
  
Silkeborg Kommune ejer ikke øvrige områder, der er udlagt til boligformål med 
undtagelse af Materielgården i den nordvestlige del af Them, hvor kommunen pt. 
arbejder på en strukturplan med henblik på en optimal placering af få nye boliger. 
  
Det bemærkes, at kommunen med de eksisterende kommuneplanrammer har skabt 
mulighed for nye større boligområder. 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

 � at den lokale huskeseddel er taget til efterretning, og vil indgå i arbejdet ved den 
kommende revision af kommuneplanen. 

 
 

Udvalgsbeslutning 

 

Godkendt 

 


