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Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Fårvang og Omegns Lokalråd med ønske om 
etablering og udvikling af søprojekt syd for Fårvang. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe en 
åben og løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår 
af aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af væsentlig 
generel betydning i et lokalområde, uden der har været en forudgående høring af eller 
dialog med det relevante lokalråd.  
 
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg Kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab.  
  
 
 
Fårvang og Omegns lokalråd ønsker oprenset en sø syd for Fårvang, samt udbygge det 
omkringliggende område til et rekreativt område med stier og beplantning. 
  
Områdets beliggenhed fremgår af kortet: 
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Teknik- og Miljøafdelingen er driftsansvarlig for området. 
Området henligger for en stor dels vedkommende som et naturareal med græs. På arealet 
findes en sø, hvor noget af det omkringliggende pilekrat blev ryddet i 2009. Der er i 2009 
søgt tilladelse til oprensning af søen. Tilladelse er endnu ikke givet. 
  
Stisystemet kan etableres således, at området bliver mere tilgængeligt, men 
udformningen af stierne afventer en mere detaljeret planlægning af hvordan og til hvilke 
formål området skal bruges. 
  
Når stisystemet er fastlagt kan der udarbejdes en beplantningsplan for området, som 
tager hensyn til stisystemets udformning. 
 

Borgerinddragelse 

 
Borgerne er inddraget via lokalrådets indsendelse af huskesedlen. 
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
  

• at, oprensningen af søen, beplantningen og etablering af stisystemet gennemføres 
når der er budgetmæssig dækning for projektets gennemførelse.  
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Bilag  

 
- Åben Fårvang 3 - Søprojekt.doc.PDF (153747/11)  
Beslutning Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 17-05-2011 

 
Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen. Afdelingen kontakter lokalrådet for 
nærmere dialog om mulighederne. 
 
Ej til stede: Lars Faarup. 
 
 
 
 
 


