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Sejs-Svejbæk d. 6. maj 2019 
Til: 
Silkeborg Kommune 
Teknik- og Miljøafdelingen 
  
 

Sejs-Svejbæk Lokalråds høringssvar Lokalplan 36-013  
 
Lokalrådet vil gerne anerkende det arbejde, som Silkeborg Kommune har er lagt i planen og 
miljørapporten. Lokalrådet finder det glædeligt, at Strukturplanen for Sejs/Svejbæk N er 
afspejlet i lokalplansforslaget. 
 

Vedr. § Bestemmelser 

 
Vedr. 2. Område og zonestatus 
Vedr. 2.3 

Der står: ”Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved denne lokalplans endelige 
vedtagelse og offentliggørelse til byzone.” 

Lokalrådet finder ikke, at der er gode argumenter for at de eksisterende boliger i Delområde III, 
som i dag ligger i landzone, overføres til byzone. Ejerne af de tre ejendomme, Langdalsvej 6-10 
har købt deres boliger under forudsætning af, at de lå i landzone. Det er derfor ikke rimeligt, at 
de overføres til byzone. 
 
 
Vedr. 5. Udstykning 
Vedr. 5.3  
 
Der står: ”Ingen grunde i delområde III må udstykkes med et areal mindre end 600 m².” 
 
Det er noget uklart, hvilke kriterier der bestemmer fastsættelsen af minimum grundstørrelsen i 
området: I Langdalsparken er den 600 m² og i Delområde II i lokalplan 36-004 er den 700 m².  
 
Lokalrådet mener, at arealet for grunde i Delområde III bør være mindst 700 m², ligesom for 
Delområde II, for at sikre at bebyggelsen ikke bliver for tæt. 
 
  

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


2 
 

Vedr. 7. Bebyggelsens omfang og placering 
Vedr. 7.5 
 
Der står: ”Al bebyggelse inden for delområde II må opføres i én etage med udnyttelig tagetage 
med symmetrisk sadeltag. Dog er sekundær bebyggelse undtaget, se § 7.2. 

Sadeltag skal udføres med hældning inden for spændet 25-45 grader. 

Bygningshøjden må være maks. 8,5 m til tagryg over eksisterende terræn. Facadehøjden ved 
skæring mellem facade og yderside tagbeklædning må maksimalt være 7,5 m.” 

Lokalrådet finder generelt, at bebyggelseshøjde bryder med den eksisterende byggeri i Sejs-
Svejbæk, og at det er alt for voldsomt, områdes naturmæssige værdier og eksisterende 
bebyggelse i Sejs-Svejbæk, taget i betragtning. 
 
Lokalrådet anbefaler 1-plansbyggeri og en maximal byggehøjde på 5,5 m i stil med det som er 
bestemt for Delområde I i Langdalsparken og for Delområde II i lokalplan 36-004.  
 
 
Vedr. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 
Vedr. 8.3 
 
Der står: “På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til 
vinduer og solenergianlæg.” 
 
Lokalrådet mener, at solenergianlæg på udvendige bygningssider og på tage (§ 6.11), bør være 
anti-refleksbehandlede. Oplevelsen af landskabet gennem lokalplanområdet bør ikke forstyrres 
af gener fra solenergianlæg. 
 
 
Vedr. 10 Terrænregulering 
Vedr. 10.1 
 
Der står: ”Inden for delområde I må der ved byggemodning ikke foretages terrænregulering 
på mere end +/- 1 m målt fra naturligt terræn. 

Der kan dog tillades terrænregulering af begrænset omfang herudover, når det i den samlede 
byggemodning vurderes nødvendigt for en hensigtsmæssig udnyttelse af området.” 

Hele lokalplansområdet (Delområderne I og II) fremstår i dag let skrående fra nord mod syd og 
lettere kuperet, hvilket lokalrådet mener, er en landskabsmæssig kvalitet, som bør bevares. 
 
Lokalrådet mener derfor, at en terrænregulering på +/- 1 meter i forbindelse med 
byggemodningen er alt for voldsomt. Lokalrådet mener, at en maksimal terrænregulering på +/- 
0,5 meter efter byggemodningen er acceptabel.  
 
Det bør defineres hvad ”hensigtsmæssig” dækker over. 
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Vedr. 12. Grundejerforening 
Vedr. 12.1 

Der står: ”Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme inden for lokalplanområdet.”  

Lokalrådet finder ikke det er rimeligt, at de eksisterende boliger i delområde II skal tvinges ind 
i et medlemsskab af en fælles grundejerforening, da dette vil påføre ejerne udgifter de ikke 
har i dag, jf. 12.3. Lokalrådet finder, at et evt. medlemskab af en fællesgrundeejerforening, for 
de eksisterende boliger, alene må bero på frivillighed. 

 
Vedr. Miljørapport 
 
Niras, har i rapporten ”Markfirben og flagermus, Område til boligformål ved Borgdalsvej 
(Lokalplanforslag 36-004) SILKEBORG KOMMUNE, 7. SEPTEMBER 2018” påvist, at der bl.a. er 
brunflagermus, dværgflagermus og formentlig også sydflagermus inden for lokalplansområdet. 
 
Lokalrådets savner, at tilstedeværelsen af flagermus i området adresseres i Miljørapporten for 
Lokalplan 36-013, samt at der tages højde for dette i form af afværgeforanstaltninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
Sejs-Svejbæk Lokalråd 
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