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Et aktivt efterår venter forude 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har – ligesom de fleste af jer forhåbentlig – holdt en god, vel-

fortjent sommerferie, men nu er vi klar til igen at tage arbejdstøjet på. Det kommen-

de efterår byder på nye opgaver som bl.a. et fokus på tog, både den aktuelle togfor-

bindelse og den kommende jernbaneforbindelse til Aarhus. 

Fra efteråret forventer vi også at tage fat på vores næste, større projekt, nemlig et 

fremtidsværksted som optakt til en grundig og bredere debat om udviklingen i vores 

lokalområde. På længere sigt skulle det gerne munde ud i en lokal udviklingsstrategi.  

 

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet 

Som et resultat af Silkeborg Kommunes noget turbulente behandling af sagen om di-

spensationer fra kravet om grønne tage i vores nye boligområder ved Langdalsparken 

og Kildebuen sendte Sejs-Svejbæk Lokalråd den 22. juni en officiel klage til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

Det er første gang i lokalrådets snart 9-årige historie, vi har grebet til denne udvej. Vi 

gjorde det i forsøget på at få medhold i vores ønske om respekt for den demokratiske 

beslutningsproces omkring vedtagelsen af lokalplaner. 

Set med vores øjne er en generel dispensation fra den gældende lokalplans krav om 

grønne tage i bebyggelsen en så væsentlig ændring, at der som minimum bør udar-

bejdes en ny lokalplan. Allerhelst så vi de vedtagne lokalplaner videreført, men vi re-

spekterer naturligvis, at en beslutningsproces kan føre til beslutninger, der ikke umid-

delbart går i vores retning. Alternativet hertil må være en ny, offentlig og demokratisk 

beslutningsproces med offentlig høring og vedtagelsen af en ny lokalplan. 

Da vi som lokalråd også er høringsberettiget part på lige fod med naboerne til bolig-

området til de første aktuelle dispensationsansøgninger, har vi desuden sendt et hø-

ringssvar til Silkeborg Kommune. Høringssvaret er direkte baseret på indholdet i vores 

klage til Natur- og Miljøklagenævnet.   

Vi har samtidig besluttet at klage til Tilsynsrådet over Byrådets beslutning. Vi mener, 

at Silkeborg Byråd har forkludret beslutningsprocessen ved tilsyneladende at give 

byggetilladelser med dispensation fra kravet om grønne tage, før sagen er endelig af-

gjort. Beslutningsprocessen er ugennemsigtig og overholder efter vores mening i sid-

ste ende ikke gældende lovgivning.  

Både klageskrivelsen og vores høringssvar kan læses i deres fulde ordlyd på vores 

hjemmeside.  

 

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


  

  

 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ser frem til et godt og konstruktivt efterår og håber 

alle har haft en rigtig god sommer! 

 

 

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på at 

siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at 

kunne kigge med på siden. 
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