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Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Sejs-Svejbæk Lokalråd v/Helle Præsius Busk, helle.busk@skolekom.dk, 26249963 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Udbygning af idrætsfaciliteter 
Der er i kommuneplanen udlagt arealer syd for kirken til offentlige formål, hvor det er 
hensigten, at der kan anlægges en opvisningsbane. Denne opvisningsbane vil give bedre 
muligheder for de fælles aktiviteter i områdets kulturelle centrum omkring skolen og 
Multihuset. 
Lokale kræfter har mange visioner for området – der er tidligere indsendt planer. 
Når det private initiativ giver så fine resultater, bør det være muligt at finde ud af, hvem der 
skal vedligeholde de offentlige arealer ved Multihuset, jf. brev af 4. november 2009! 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
De udlagte arealer skal sikres til formålet snarest, idet der skal være plads til, at 
skolen/institutioner kan udbygges på sigt. Sejs-Svejbæk Idrætsforening og Multihusets 
bestyrelse er i gang med at planlægge udbygningen af anlæggene ved Multihuset. Visionen 
er opførelse af yderligere en hal og en svømmehal samt en udbygning af områdets P-pladser. 
For at dette kan lade sig gøre, skal der etableres nye boldbaner, så tennisanlæg kan flyttes 
tættere på Multihuset (hvorved opvisningsbanen inddrages). Dette vil desuden give 
udbygningsmuligheder for Sejs Skole på det eneste sted, hvor det er muligt. 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

• Opkøb af udlagt areal syd for Sejs Kirke. 
• Anlæg af boldbaner på arealet. 
• Assistance ved Sejs-Svejbæk Idrætsforenings og Multihusets planlægning, så den fortsatte 

udbygning af fritidsfaciliteterne sikres, og det gode initiativ bakkes mest muligt op. 
• Afklaring af vedligeholdelsen af P-plads og øvrige offentlige anlæg, som benyttes af 

institutioner, skole, kirke, fritidsbrugere m.fl. 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Kultur- og Fritidsafdelingen har den 30. marts 2010 sendt nedenstående til henholdsvis ejeren af det i 
kommuneplanen udlagte område, Klubhusfonden og Sejs Svejbæk IF således: 
 
”Området er omfattet af Kommuneplanramme nr. 36-O-04 og bebyggelsen må have følgende art og 
anvendelse: 
 
”Offentlige formål som uddannelsesinstitutioner med tilknyttede idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale 
institutioner, kulturelle formål, administrative formål, større samlede parkeringsarealer, kirkegård samt 
områder udlagt til andre lignende almennyttige formål.” 
 
Du henviser i din henvendelse til at S.S.I.F’s Fond Klubhuset Sejs-Svejbæk har planer om at opføre 
yderligere en hal i området, hvorfor en udvidelse af det eksisterende idrætsareal kan komme på tale i 
forhold til det i kommuneplanrammen udlagte område. 



 
Kultur- og Fritidsafdelingen har endvidere modtaget henvendelse fra Sejs-Svejbæk IF og fra Fonden med 
opfordring til at arealerne snarest erhverves, og at der udarbejdes en lokalplan med henblik på sikring af 
udbygning af boldbaner m.m. 
 
I den anledning har Kultur- og Fritidsafdelingen haft en dialog med Ejendomme- og Intern Service om det 
videre forløb i sagen. 
 
Forløbet vil være følgende: 
 

• De to henvendelser vil indgå i vurderingen af Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringer på de 
fremtidige anlægsopgaver i de kommende år. 

• Kultur- og Fritidsudvalget skal derefter træffe politisk beslutning om der afsættes midler til 
udbygning af idrætsanlægget i Sejs/Svæjbæk. 

• Kultur- og Fritidsudvalget skal, hvis der er afsat midler og der foreligger endelig afklaring af 
gennemførelsestidspunkt, anmode om udfærdigelse af en lokalplan for området. 

• Herefter kan Ejendomme og Intern Service arbejde videre med erhvervelse af arealet. 
 
Der foreligger ikke nogen tidsplan fra Sejs-Svejbæk IF og Fonden for ønsket om etablering af en hal og 
udbygning/erstatning af boldbaner. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de to henvendelser i 
forbindelse med de kommende drøftelser af de fremtidige anlægsønsker til budget 2011-2014. Dette vil 
ske inden sommerferien, og du vil blive orienteret om udvalgets beslutning.”  
 
Eventuel erhvervelse af arealer til formålet, vil ske via Ejendomme og Intern Service, og der afsættes ikke i 
Kultur- og Fritidsudvalgets budget midler til dette formål.  
 
Med hensyn til den nuværende p-plads ved Multihuset/hallen, så benyttes den udover Multihuset/hallens 
brugere af skolen, børneinstitutionen og brugerne af idrætsanlægget. Der pågår p.t. en afklaring af 
fordelingen af vedligeholdelsesforpligtelserne.  
 
Vedligeholdelse af andre offentlige arealer, er udlagt til de enkelte institutioner/afdelinger, hvorfor 
henvendelse om vedligeholdelse skal rettes hertil. 

 
Udvalgsbeslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet 15. juni 2010 godkendt ovenstående. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ovenstående bekræftes. 
 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
21. juni 2010 


