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Nyt fra Silkeborg Kommune, december 2022 
  
Nyt fra Silkeborg Kommune 

  

Placering af midlertidigt børnehus fastholdes 

  

Det har givet en del protester fra lokale borgere, at et midlertidigt børnehus i Resenbro placeres på 

Stidalsvej tæt ved hallen og skolen. 

De er bekymret for skolevejen, mere støj og trafik. Der er foreslået en alternativ placering syd fra FDM’s 

arealer. Silkeborg Kommune har undersøgt placeringen, og det vil koste minimum 1 mio. kr. mere og tage 5-

7 måneder længere at etablere. Det vil også betyde, at ca. 65 børn skal passes andre steder som i Gjern, 

Sorring, Balle, Buskelund og Hvinningdal. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at fastholde placeringen ved Stidalsvej tæt ved hallen og skolen. I 

den forbindelse gøres p-pladsen ensrettet med skråparkering, faciliteter for bløde trafikanter bliver ført helt 

hen til sidste udkørsel fra p-plads og der etableres fællessti fra rundkørslen til sidste ind-/udkørsel til 

institutionen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.11.2022, punkt 28) 

   

Sandsynligt med fjernvarme til Resenbro 

 Sammen med Silkeborg Forsyning vil Silkeborg Kommune arbejde for, at der kommer fjernvarme til 700 

ejendomme i Resenbro, hvis der er et tilstrækkeligt stort antal af ejendommene, der ønsker fjernvarme. 

Foreløbige beregninger for samfunds- og selskabsøkonomien i projektet viser, at det er sandsynligt, at der 

kan etableres fjernvarme i byen. 

Byrådet vedtager et tillæg til varmeplanen, hvor der står beskrevet, at byen er ét af de steder, hvor der kan 

komme fjernvarme. 

(Klima- og Udvalget, 07.11.2022, punkt 11, byrådet, 28.11.2022, punkt 13) 

  

Rasteplads for kanoer nedlægges i 2023 

Der skal spares og effektiveres i 2023 for at bidrage til, at velfærdsområderne får større budgetter, så de 

hænger bedre sammen. 

Det betyder blandt andet, at dagrastepladsen for kanofarere ved Resenbro nedlægges i 2023. 

Klima- og Miljøudvalget godkender besparelserne. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.11.2022, punkt 13) 
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Alternativ placering af midlertidigt børnehus: 
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Fjernvarmeoversigt
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Oktober 2022 

Miljøgodkendelsen for FDM Jyllandsringen skal ikke revurderes 
  
Miljøgruppen Jyllandsringens naboer ønsker, at Silkeborg Kommune tager miljøgodkendelsen til FDM 
Jyllandsringen op til revurdering. De oplever, at race -og udlejningsaktiviteter i perioder giver ubegrænset 
støj i det åbne land. 
  
Silkeborg Kommune kan vælge at tage miljøgodkendelsen op til revurdering, hvis det findes nødvendigt. En 
revurdering kan betyde, at miljøgodkendelsen tydeliggøres eller skærpes, men ikke lempes. 
  
Miljøgodkendelsen blev givet i 2023, og der blevet dengang klaget over den. Natur- og Miljøklagenævnet traf 
den endelig beslutning om godkendelsen i 2016. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en 
revurdering af miljøgodkendelsen. 
(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2022, punkt 10) 
  
  
Midlertidige børnehus etableres på Stidalsvej 
  
Der skal etableres 100 midlertidige dagtilbudspladser i Resenbro i en pavillon på Stidalsvej tæt ved hallen og 
skolen. 
  
Pavillonen forventes at blive leveret i starten af februar 2023 og skal bruges, indtil der kommer en permanent 
løsning. 
  
Det bliver dyrere end ventet at leje pavillonen, så byrådet godkender, at der bruges 4,7 mio. kr. mere på at 
leje og drifte bygningen, så den samlede pris bliver 15,2 mio. kr. 
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.10.2022, punkt 4, byrådet, 11.10.2022, punkt 2) 
 

September 2022 

Hvornår går oversvømmelser ud over væsentlige samfundsmæssige interesser? 
  
Det spørgsmål har Silkeborg Kommune stillet Miljøstyrelsen for at undersøge muligheden for at bruge 
undtagelsesbestemmelserne i EU-habitatdirektivet, så der kan skæres grøde oftere. 
  
Miljøstyrelsen er nu vendt tilbage med svar. De skriver blandt andet, at der skal indhentes en udtalelse fra 
Miljøministeriet, og at kommunen skal udfylde en særlig skabelon om fravigelsen og de kompenserende 
foranstaltninger, som skal sendes til Miljøministeriet, der videresender til EU-Kommissionen. 
  
Kommunen skal også vurdere, om der findes alternativer, som fjerner eller nedsætter påvirkningen af 
Gudenåen som Natura 2000-område. Klima- og Miljøudvalget er orienteret. 
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2022, punkt 11) 
  
  
For høj vandstand i dele af Gudenåen skyldes ikke aflejringer 
  
I 2020/21 fik Silkeborg Kommune lavet en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen set i forhold til en 
opmåling fra 1997. Den viste, at vandstanden var for høj på en cirka 1,8 km lang strækning ved Nebelgårde. 
  
Nu har Silkeborg Kommune undersøgt, om det skyldes aflejringer af jord eller sand i bunden af Gudenåen. 
På baggrund af undersøgelsen kan Silkeborg Kommune konkludere, at der ikke er sket betydende aflejringer 
siden 1997. 
  
Forskellen mellem de to målinger er, at der er målt højere brinker i 2020/21 end i 1997. Klima- og 
Miljøudvalget er orienteret. 
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2022, punkt 12) 
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Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro her. 

  

Venlig hilsen 

 

Claus Gade Linddahl 

Kommunikationskonsulent 

Kommunikation 

 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade

