
 
 
 
 
 

Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

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

Voel Lokalråd, Peter Bruvik-Hansen (næstformand) bruvik@privat.dk 3032 8088 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Udstykning af resterende grunde på Magrethesvej (Lokalplan 32-B-01), der på grund af planlagt 

motorvejsbyggeri – Nebellinjen – blev taget ud af oprindelig lokalplan 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Voel Lokalråd ønsker, at Voel til stadighed kan tilbyde attraktive muligheder for bosætning, 

herunder kommunale grunde. De resterende grunde på Margrethesvej kan uden større økonomiske 

udgifter for Silkeborg Kommune gøres klar til udstykning 

 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Det henstilles til Silkeborg Kommune snarest at få udarbejdet nødvendige forvaltningsmæssige 

tiltag, så de resterende grunde kan udstykkes og sættes til salg. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

For Margrethesvej gælder lokalplan 5.23. Da lokalplan 5.23 blev lavet for udbygningen af 

Margrethesvej, blev der pillet 8 grunde ud i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Dette skete, 

da der var usikkerhed om motorvejstraceet. Der ”mangler” således 8 grunde i udbygningen af 

området. 

  

Hvis de 8 grunde skal etableres, kræver det en tilretning af kommuneplanen samt en ny lokalplan 

for de 8 grunde.  

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de 8 boliggrunde vil være en naturlig færdiggørelse af 
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Margrethesvej.  

  

Det er Silkeborg Kommune, der ejer området. Byggemodningsgruppen har på møde den 27. april 

2012 vedtaget, at færdiggørelsen af Margrethesvej ikke fremrykkes i budgettet. 

  

Silkeborg Kommune er netop nu i gang med en revidering af kommuneplanen. I forbindelse med 

kommuneplanrevisionen kan tilretningen af kommuneplanrammerne med fordel indgå. Således kan 

der udarbejdes lokalplan, når området ønskes udbygget. 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at lokalrådets ønske indgår i arbejdet med kommuneplanrevisionen, 
• at kommuneplanen for området tilrettes med henblik på, at der senere kan udarbejdes 

lokalplan for færdiggørelsen af Margrethesvej. 

 
 

 

Udvalgsbeslutning 
Indstilling tiltrådt. 

 

 

 

 

 

Side 2 


