
Lokalrådet har den 8. april spurgt Lokalrådets kontaktperson på Silkeborg kommune, Gry 
Bruhn Hansen om bl.a.: 
 

• Hvad skal der ske med Mollerup by, nu hvor svinefarmen er stoppet 
• Har kommunen evt. planer – grønt areal, byggegrunde, virksomheder 
• Hvor lang tid skal bygningerne stå og hvad med skadedyrsbekæmpelse 

 
• Hvornår sker den udvidelse/renovering af Anebjergvej. 

Det blev under motorvejsbyggeriet oplyst, at når trafikken med de tunge lastvogne, der 
kørte materialer til motorvejen i pendulfart, var overstået, så ville Anebjergvej blive 
renoveret.  
Der er intet sket, udover at rabatten er blev fyldt op med små sten, der konstant 
havner oppe på asfalten, når bilerne skal ud i rabatten, fordi der kommer modkørende. 

 
Vil du undersøge, om der behandles noget vedrørende disse spørgsmål i kommunen. 
 

• Endelig vil jeg gerne underrettes, hvis der er nyt vedr. nedrivningsansøgningen 
for Linågyden 7 efter behandlingen i dag/aften. 

 
Og her er udpluk af Grys svar samme dag: 
 
Mollerup 
Mollerup er en landsby i landzone – der er udpeget til kulturmiljø, og den er omfattet af en 
kommuneplanramme – se kommuneplan 2017. 
 
Silkeborg Kommune ejer mig bekendt ikke arealer i Mollerup, ligesom vi ikke har modtaget en 
ansøgning om omdannelse af ejendommen. 
 
Kommunen er almindeligvis ikke proaktive, når en gård stopper produktionen, men vi vil 
selvfølgelig gerne tage et dialogmøde med ejer, hvis denne har nogle spørgsmål til fremtidig 
benyttelse. 
 
Mht. rotter og skadedyr, så skal dette forhold anmeldes til kommunen mhp. 
Skadedyrsbekæmpelse. 
 
Mht. nedrivning mv, så kan kommunen først forlange et byggeri nedrevet, når det er til fare 
for omgivelserne. 
 
Jeg kan anbefale, at ejer søger pulje til landsbyfornyelse (nedrivningspuljen), jeg kan ikke 
afvise, at bygningen er omfattet eller bliver omfattet af den reviderede lovgivning. Det er 
herudover en konkret vurdering, hvilke bygninger, der skal have tilskud til nedrivning. 
 
Linå 
Jeg sender Jeres forespørgsel vedr. Anebjergvej videre til mine kollegaer i anlægsteamet. 
 
Jeg vil undersøge status mht. Linågyden 7. 
 

---------- 
 
Lokalrådet er desuden blevet bekendt med, at Geopartner efter anmodning fra 
Silkeborg kommune har foretaget en opmåling af en del af kommunevejen 
Anebjergvej, så vejen ikke længere vil være registreret som et vejareal på privat 



ejendom. De fremtidige skel langs Anebjergvej er markeret med træpæle med rød 
top. 
Geopartner skriver: 
”Vejen er offentlig, men indtil nu har matrikelkortet vist vejenes omtrentlige 
beliggenhed og bredde, som ikke nødvendigvis svarer til de faktiske forhold på stedet. 
Vejskellene og vejarealerne har således ikke været målfaste på matrikelkortet. Dette 
skal nu ændres så kommunevejene udskilles fra de ejendomme de indtil nu har været 
registreret på i matriklen. Ved udskillelsen fastlægges nye skel ud fra de faktiske 
forhold, hvor vejarealet ud over selve vejbelægningen også omfatter rabatter, 
skråninger og grøfter langs vejene. Efter udskillelsen får vejene eget litra på 
matrikelkortet. Herefter vil vejene ikke længere være registreret som et vejareal på 
privat ejendom.” 
  
Grundejerne langs Anebjergvej har modtaget en orientering fra Geopartner om de nye 
vejskel. Det oplyses desuden i orienteringsbrevet, at kommunen i forbindelse med 
opmålingen ikke har planer om at foretage udvidelse eller regulering af vejen.  
 

---------- 
Konklusion: 
De placerede skelpæle langs Anebjergvej er således ikke tegn på, at Silkeborg 
kommune har aktuelle planer om at gå i gang med arbejder på Anebjergvej. 

 
 

 


