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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
 

Blicheregnens Lokalråd v/ Linda Lyngsøe, lyngsoe@hotmail.dk, Tlf. 20 65 17 50 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Erhvervshuset Midtjylland på Højgårdsvej, får mulighed for at drive handel af forskellig art fra 

området – og at gode ideer og mulighed for erhvervsudvikling, ikke stoppes på grund af 

regulativer.  

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Borgere og lokalrådet ønsker udvikling af erhvervslivet i Thorning og omegn. Derfor undrer det, at 

tiltag, der vil bringe handel til byen bliver afslået med henvisning til, at de ønskede bygninger ikke 

befinder sig i et ’Erhvervscenter-område’. Navnlig, når der drives handel til private fra 

nabobygningen og genboens bygninger (hhv. Bango og Brødløs A/S). Det er vigtigt for 

Blicheregnen, at tiltrække og bevare aktive borgere, der kan bringe liv til byen.    

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Enten gives der dispensation til, at der drives handel til private fra Erhvervshuset Midtjyllands 

bygninger, eller også ændres områdets status til ’Erhvervscenter’, hvorved en dispensation ikke 

længere skulle være nødvendig.  

Det bør tilstræbes, at der ikke er tomme erhvervsbygninger i området. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Silkeborg Kommune reviderer netop nu kommuneplanen og herunder kommunens 

detailhandelsstruktur. Lokalrådets ønske kan med fordel indgå i arbejdet med 

kommuneplanrevisionen. 

 

Hvis kommuneplanen ændres for området, kan grundejer anmode om udarbejdelse af lokalplan i 

overensstemmelse med kommuneplanen. 

 



 
 

 

 

Side 2 

I henhold til tidsplanen vil kommuneplanen komme i høring i starten af 2013 og blive endeligt 

vedtage i juni 2013. 

 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
• At lokalrådets ønske behandles i forbindelse med kommuneplanrevisionen. 

 

 

Udvalgsbeslutning 
Huskeseddelen er behandlet på formandsmøde. 

 

Indstilling tiltrådt. 

 

 

 


