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Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune 

 
Skægkær Borgerforening 
v/formand Erik Bæhrenz 

Skægkær Banevej 50 

8600 Silkeborg 

17. september 2009 

Silkeborg Byråd har 22. juni 2009 vedtaget Kommuneplan 2009-2020 endeligt jf. planlovens § 24. 

 

Kommuneplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev fremlagt i februar og marts 2009. 

Ændringerne er indarbejdet i den endelige kommuneplan, som kan findes på kommunens 

hjemmeside. Her finder du også et notat som indeholder en liste over de vedtagne ændringer. 

 

Skægkær Borgerforening har fremsat forskellige forslag/ønsker til kommuneplanen. Der er indsendt 

en lokal huskeseddel fra borgerforeningen. Udviklingsønskerne fra huskesedlen er stort set identiske 

med de ønsker, som fremgår af indsigelsen. Der foretages derfor en samlet behandling af 

borgerforeningens ønsker, kommentarer og indsigelser. 

 

Ad 1. Trafikbelastning og –sikkerhed i krydset Viborgvej/Sejlingvej - Skægkærvej 

 

Silkeborg Byråd har valgt at imødekomme jeres indsigelse, idet sikkerhedsproblemet ved de svage 

trafikanters krydsning af Viborgvej i Skægkær søges løst ved, at der i kommuneplanen indarbejdes 

en stiforbindelse fra Skægkærvej til Viborgvej ud for skolen og en tunnel under Viborgvej. 

 

Muligheden for en tunnel under Viborgvej i den nordlige del af Skægkær undersøges desuden 

nærmere. 

 

Ad 2 og 3. Fremtidig trafikudvikling og forslag til løsninger 

 

Til den forventede lukning af Sejlingvej i forbindelse med anlæg af motorvejen og deraf følgende 

mere trafik ad Skægkærvej og Jeres forslag til løsning heraf kan det oplyses, at den i 

kommuneplanen og i trafikplanen s. 12 viste nye vej mellem Viborgvej og Sejlingvej nord for 

motorvejen parallelt med denne forventes anlagt inden motorvejen tages i brug i 2016. Skægkærvej 

gennem den østlige del af Skægkær vil derfor blive aflastet væsentligt især for gennemkørende 

trafik. 

 

Angående det i kommuneplanen viste forslag om en omfartsvej sydvest om Skægkær fra Sindingvej 

til Viborgvej har Silkeborg Byråd valgt at tage denne omfartsvej ud af kommuneplanen, da den 

skønnes ikke at ville aflaste tilstrækkeligt på Viborgvej gennem Skægkær. 



 

 

 Ad 4. Forslag til velfærdsfaciliteter for området. 

 

Skægkær Borgerforening har fremsendt ønske om 

A) den nedlagte Kjellerup Bane sættes i stand. 

B) der bygges /indrettes cafeteria og klublokaler direkte i forbindelse med hallen 

C) kommunen overtager Centrumhuset og stiller det til rådighed for områdets borgere som 

medborgerhus/forsamlingshus. 

 

Ad punkt A: 

Istandsættelse af Kjellerupbanestien med en fast belægning er ikke kommuneplanrelevant, men det 

kan oplyses, at istandsættelsen figurerer på det foreliggende forslag til kommunens budget 2010. 

Det er dog først i 2020, at der er sat et beløb af til istandsættelsen. 

 

Ad punkt B-C: 

Ønskerne til indretning af cafeteria og klublokaler samt ønsket om, at kommunen overtager 

Centrum huset, er ikke kommuneplanrelevant. Spørgsmålene er et anliggende for Kultur- og 

Fritidsafdelingen, og Jeres ønsker er derfor videresendt til denne afdeling. 

 

Til orientering kan det oplyses, at Centrumhuset mm. i Kommuneplan 2009-2020 ligger indenfor et 

område til uddannelsesinstitutioner mm. og at Jeres ønsker derfor ikke strider mod 

kommuneplanens bestemmelser. 

 

Behandlingen af borgerforeningens bemærkninger til kommuneplanen og den lokale huskeliste vil 

blive gennemgået på det planlagte møde den 25. september 2009 kl. 09.00.-10.00.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Jens Erik Jørgensen 

Borgmester 

Jann Hansen 

Ordførende direktør 

 

 

Yderligere information 

Ansøgninger, indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslaget er behandlet i forbindelse med 

den endelige vedtagelse. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag og administrationens 

kommentarer hertil kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside.  

 

Klagevejledning 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan 

klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har 

overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at 

kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

 

Side 2 



 

 

Du kan også klage over miljøvurderingen til Naturklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16. 

 

Klage skal være skriftlig og sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, 

eller e-mail: nkn@nkn.dk. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet senest 21. oktober 

2009. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Naturklagenævnets hjemmeside 

www.nkn.dk. 

 

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

er meddelt. 

 

 

Side 3 
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