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Grønne tage - dispensationer på vej 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på sit møde først i maj at sende afgørelsen 

om eventuelle dispensationer for kravet om levende (grønne) tage videre til Silkeborg 

Byråd. 

Sagen drejer sig – igen igen – om de nye boligområder ved Langdalsparken og Kilde-

buen, hvor lokalplanernes krav om grønne tage endnu engang er til debat, som det 

også var tilfældet ved borgermødet i Multihuset i marts. 

I mellemtiden har Naturstyrelsen vurderet lokalplanens krav om grønne tage og har 

konkluderet, at det vigtige er at ”…sikre sløring af bebyggelsen i landskabet på et ni-

veau, der svarer til den sløring, som etablering af grønne tage ville medføre, da vare-

tagelse af de landskabelige værdier er en afgørende forudsætning for at udlægge are-

aler til byvækst.” 

Det betyder altså, at de grønne tage ikke er et ultimativt krav fra Naturstyrelsen. Til 

gengæld betyder det heller ikke, at sagen er afsluttet. 

For Sejs-Svejbæk Lokalråd er kravet om de grønne tage ikke det afgørende. Vi ser det 

derimod som afgørende, at den hidtidige proces omkring vedtagelsen af lokalplanen 

ikke ændres med et pennestrøg, uden at der vedtages en ny lokalplan med tilhørende 

offentlig høringsfase. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har derfor sendt en kommentar til det samlede byråd for at 

udtrykke vores utilfredshed med denne tilsyneladende ”hovsa-løsning”. Heri opfordrer 

vi Silkeborg Byråd til ”at tage den principielle drøftelse om dispensationer i lokalplaner 

og derefter tage den eneste rigtige beslutning: Der skal udarbejdes nye lokalplaner, 

når der ændres i væsentlige præmisser. Altid.” 

Uanset hvilken beslutning byrådet har taget, når dette nyhedsbrev udkommer, så ser 

vi frem til en konstruktiv og fremadrettet dialog om nye boligområder, hvor der foku-

seres på visioner og muligheder frem for forskelligheder.  

Vores samlede kommentar kan læses på vores hjemmeside.  

 

 

Besøg Sejs-Svejbæk Lokalråds nye hjemmeside 

Vejen til lokalrådets nye hjemmeside har været lang og besværlig, men nu lysner det. 

Desværre har vores hidtidige hjemmeside været lukket ned, siden Silkeborg Kommu-

ne i starten af året gik over til et nyt it-system. Men når du læser dette, forventer vi 

at de væsentligste dele af sidens funktioner er på plads. Så tjek siden og se bl.a. lo-

kalrådets seneste officielle kommentarer og en række nye billeder fra vores lokalom-

råde. 

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


Ta’ en sommertur på heden 

Der er nu sat markeringspæle langs den trampesti, som slås på den sydvestlige del af 

heden, nær banen. Pælene er af lyst træ med en hvid prik, og de viser vej mellem 

den gamle sti mod Stoubjergvej og hen mod enebærbuskene ved stien mod vest. Følg 

pælene – trampestien kan være lidt svær at finde, men har du først fundet en pæl, så 

gælder det bare om at sigte mod den næste. Rigtig god tur på heden. 

  

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig god sommer! 

 

 

 

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