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Nyt fra Silkeborg Kommune
Kommuneplanen vedtaget for de næste 12 år
Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896
høringssvar. Teknik- og Miljøafdelingen har læst og kommenteret på høringssvarene. Dem kan du
finde her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/15080
Høringssvarene har betydet flere ændringer i kommuneplanen. I Linå er der sket en ændring i
rammen for et nyt boligområde øst for Overgårdsvænget, hvor det tilføjes, at der ikke må bygges i
den del området, hvor der er landskabsinteresser.
Kommuneplanen skal løbende revideres, og der er listet nogle tillæg op til den. Tillæggene handler
om en ændring af rammen for Mollerup, så der kan bygges i 8,5 meter i stedet for 7,5 meter, at
rammen for Jyllandsringen ændres, så det omkring vejtilslutningen fra Hårup til motorbanen udgår,
og en ændring i den sydvestlige ramme for Resenbro, så der kan bygges rækkehuse.
Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2020-2032 med ændringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.12.2020, punkt 17,
byrådet,
21.12.2020, punkt 6)

Resenbro Børnehus får vuggestue
Det har Børne- og Ungeudvalget besluttet, fordi det ikke har været muligt at finde nye
dagplejere, og at der er begrænset med plads i de omkringliggende lokalområder.
Det bliver en permanent vuggestuegruppe, da Børne- og Familieafdelingen forventer, at der er tale om
en blivende udfordring med at finde dagplejere.
Resenbro Børnehus har plads til at rumme en vuggestuegruppe og er indrettet med pusleborde og
toiletter til de mindste børn. Men der er behov for at anskaffe nyt inventar som krybber og etablere
en ny legeplads for i alt ca.
300.000 kr.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.12.2020, punkt 9)

Oftere og bredere grødeskæring strider mod loven
Klima- og Miljøudvalget arbejder på et nyt regulativ for Gudenåen, som betyder, at grøden kan skæres
oftere og bredere for at undgå oversvømmelser.
Gudenåen er en de af et Natura2000-område, som er beskyttet EU-natur. Derfor er der blevet lavet
en vurdering af, hvad det vil betyde, hvis der skæres grøde oftere og bredere – op til tre gange om
året på en bredde mellem 10-12 meter og 20 meter i Sminge Sø.
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Ifølge den vurdering - en habitatkonsekvensvurdering – bliver Gudenåen, dens vandplanter og
guldsmeden grøn kølleguldsmed påvirket negativt. Det er ikke lovligt at godkende den oftere og
bredere grødeskæring, når det kan betyde skade på Natura2000-området ifølge
habitatbekendtgørelsen.
Klima- og Miljøudvalget har taget vurderingen til efterretning og udskyde beslutningen om, hvordan der
skal arbejdes videre med det nye regulativ, indtil udvalget har haft dialogmøde med repræsentanter for
lodsejere ved Gudenåen og interesse-foreninger.
(Klima- og Miljøudvalget, 02.12.2020, punkt 6)

Ny byggelinje på Sensommervej og nogle sideveje
For Sensommervej, Forårsvej, Efterårsvej, Høstvej, Løvfaldsvej og Midsommervej i Skærbæk
bliver der bedre byggemuligheder på deres grunde, som de kan udnytte bedre.
Plan- og Vejudvalget har efter henvendelser besluttet at ændre byggelinjen for de nævnte veje fra 5 til
2,5 meter.
Nu kan husejere udnytte deres grund bedre – fx bygge til eller bygge udhuse og carporte.
(Plan- og Vejudvalget, 07.122.020, punkt 12)

Ansøgning om solcelleanlæg mellem Mollerup og Laven fører til revision af tekniske anlæg i det
åbne land
Copenhagen Green Energy A/S har søgt om at placere et 304 ha solcelleanlæg kaldet
Thorsminde Energi- og Naturparki i Silkeborg og Skanderborg Kommune syd for Mollerup og ved
Silkeborg Motorvejen.
Teknik- og Miljøafdelingen har ikke screenet eller gennemgået projektet, men de anbefaler, at der
laves en revision af tekniske anlæg som solcelleanlæg i det åbne land i kommuneplanen, og at
ansøgningen behandles samtidig.
Det har Plan- og Vejudvalget godkendt. Der vil blive lavet forhøringer og høringer i forbindelse
med det videre arbejde med revisionen og det ansøgte projekt.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 15)

Skal Skellerup Bæk ved Resenbro gå fra offentligt til privat vandløb?
Klima- og Miljøudvalget ønsker at gøre 13 offentlige vandløb private. Vandløbene får
hovedsageligt vand fra private arealer. Et af dem er Skellerup Bæk ved Resenbro.
Hvis vandløbet bliver privat, er det ejeren og ikke kommunen, som skal betale for at vedligeholde
vandløbet. Det er Klima- og Miljøudvalget, som tidligere har besluttet, at der kunne spares penge på at
gøre offentlige vandløb private.
Silkeborg Kommune vil spare 98.200 kr. om året, hvis de 13 vandløb bliver private, og de vil spare
mere senere, når der ikke skal laves vandløbsregulativer for de vandløb. Det kommer dog til at koste
ca. 132.600 kr. at ændre de 13 vandløb til private, fordi det er en tung, administrativ proces, og fordi
det kræver opmåling af vandløb og møder med lodsejere.
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Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende forslaget om at ændre de
13 vandløb til private i høring hos lodsejere og interessenter.
(Klima- og Miljøudvalget, 02.12.2020, punkt 12, byrådet, 21.12.2020, punkt 10)

MusikRampen får tilskud til koncert i Linå
I 2021 bringer foreningen MusikRampen musik til Linå, som en del af en koncertrække, hvor de
bringer musik ud til de mindre byer i Silkeborg. De forventer et underskud på 23.250 kr., hvis de
sælger 250 billetter til koncertrækken.
MusikRampen har søgt om tilskud til koncertrækken fra De frie kulturelle midler 2021 på 20.000 kr.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen. Koncerterne er med Dodo Gad og to
musikere, som skal synge og spille Benny Andersen-sange.
I Linå sker det i samarbejde med Linå Forsamlingshus. Koncertrækken har til hensigt at skabe mere
liv i de mindre byer.
MusikRampen har base på Rampelys i Silkeborg by, men de arrangerer også koncerter andre steder.
Foreningen forventer, det bliver i slutningen af januar, at koncerten i Linå bliver holdt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.12.2020, punkt 21)

Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her.
Venlig hilsen
Claus Gade Linddahl
Kommunikationskonsulent Kommunikation
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