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Sejs-Svejbæk d. 9. oktober 2020 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråds høringssvar til Kommuneplanforslaget 2020-2032 

 

Forslag til en cykelsti mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg 

Der er et stort behov for en tidssvarende cykelsti mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg. Mange benytter 

cyklen som transportmiddel mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg. De trafikale forhold - biler der kører 

stærkt og tæt på/ind over cykelkantbanen - gør de bløde trafikanter meget udsatte og afholder mange 

fra at benytte cyklen som transportmiddel. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd foreslår på den baggrund, at der etableres en cykelsti mellem Sejs-Svejbæk og 

Silkeborg. 

 

36-B-41 - Nyt boligområde ved Sindbjerg Mosevej 

I kommuneplansforslag 2020-2032 angives, at der er tale om "huludfyldning" og 
Planafdelingen på Silkeborg Kommune angiver, at der er tale om et "Politisk ønske". Huludfyldning er et 
redskab i landzoneforvaltningen, som giver kommunerne mulighed for at støtte op om landsbyer, ved at 
tillade nye boliger på tomme grunde inde i landsbyer. Redskabet kan ikke anvendes i landzone. 
Området ligger i landzone og begrundelsen for forslaget til det nye kommuneplansområde bortfalder 
dermed. 
 
Af mødematerialet til PVU-møderne i Silkeborg Kommune i februar og marts 2020, fremgår at Teknik– 
og Miljøafdelingen har vurderet området som et ”bevaringsværdigt landskab” med 
”drikkevandsinteresse” og ”beskyttet natur i området”. Desuden advarer Teknik- og Miljøafdelingen 
direkte mod udbygning med ordene ”Pas på med udbygning her”.  
 
Århus Amt og siden Silkeborg Kommune har gentagne gange meddelt afslag på ansøgninger om 
tilladelse til sommerhuse / boligbebyggelser i området. Mindst tre gange har Naturklagenævnet 
stadfæstet afgørelserne. Senest er der i juni 2018 fra det nuværende Plan- og vejudvalg truffet politisk 
afgørelse med meddelelse om afslag på ansøgning om tilladelse til boligbebyggelse i området. Plan- og 
Vejudvalget har givet flere afslag på ansøgning om tilladelse til boligbebyggelse i området bl.a. med 
følgende begrundelse: ”At området rummer store naturinteresser, idet det er beliggende mellem et EF-
habitatområde og en stor fredning omfattende Sindbjerg og Stoubjerg. Hensynet til landskabet idet 
størstedelen af området nord for jernbanen er udpeget som område af særlig landskabelig interesse i 
kommuneplanen. Hensynet til at sikre en klar afgrænsning mellem land og by. Jernbanen udgør 
således en klar nordlig afgrænsning af Sejs, som vil udviskes ved bymæssige udlæg nord for 
jernbanen. At adgangen til området udelukkende kan ske via en jernbaneoverkørsel i niveau”  
 
Området er bevaringsværdigt og har beskyttet natur. Området har drikkevandsinteresser og er levested 
for bilag II og IV arter (som eksempelvis flagermus, markfirben og stor vandsalamander). Området er 
bindeled mellem den fredede hede, lyngbakkerne, statsskovene (Nordskoven) samt Natura 2000 
områderne. Det skal bemærkes at stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 
området. 
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Sejs-Svejbæk Lokalråd mener på ovenstående grundlag, at 36-B-41 - Nyt boligområde ved Sindbjerg 

Mosevej bør udgå af kommuneplansforslaget. 

 

36-B-25 - Boligområde ved Linå Vesterskov  

Skole, intuitioner, trafik og natur er de senere år kommet under et betydeligt øget pres i Sejs-Svejbæk. 

Den fulde effekt af den planlagte bebyggelse syd for Tværdalsvej er ikke medregnet her, da der fortsat 

er knap 70 endnu ikke udnyttede matrikler i spil samt en del ledige lejemål i Borgdalsparken.  

Lokalrådet har tidligere efterlyst, at Silkeborg Kommune får lavet en samlet analyse af de påvirkninger 

den påtænkte by-udvidelse vil have på Sejs-Svejbæk lokalområdet, samt en plan for hvordan presset 

på skole, institutioner, veje, trafik, natur etc. skal løses. Behovet for en sådan analyse er større end 

nogensinde. 

Af Silkeborg Kommunes miljøundersøgelse for området fremgår: ”Undersøgelsen peger på væsentlige 

miljøpåvirkninger i forhold til, at området i dag er skovbevokset og har et højt naturindhold. Der er 

formentlig flagermus og flere rødlistede arter i området. Området er en del af ”Grønt Danmarkskort” og 

fungerer som rekreativt område for befolkningen i Svejbæk. Påvirkningerne vil være varige og kan kun i 

begrænset omfang afbødes”. 

Lokalrådet finder projektet (”Ludvigsmarken”) visionært med nytænkning af, hvordan et boligområde 

kan passes ind i et lokalområde. I dette tilfælde drejer det sig om et skovområde. Men dette projekt 

kunne i høj grad være til inspiration for, hvordan byudvikling kunne ske andre steder i kommunen, især 

der hvor udviklingen sker på bar mark, så beboerne efter 10-15 år kommer til at bo i en skov. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd mener ikke, at tiden er inde til yderligere by-udvidelse af Sejs-Svejbæk. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd mener på ovenstående grundlag, at 36-B-25 - Boligområde ved Linå 

Vesterskov bør udgå af kommuneplansforslaget. 

 

36-B-27 - Tæt-lave boliger på Brassøvej 

Her har en privat grundejer med sømatrikel et ønske om at rive sit hus ned og opføre fire rækkehuse på 

matriklen.  

Lokalrådet finder det besynderligt, at dette forslag overhovedet er kommet med i forslag til 

kommuneplanen. Vedtages forslaget, vil det sætte en helt ny standard for hvad der kan komme med 

kommuneplaner fremover, og kun fantasien sætter grænser for hvad man kan forestille sig medtaget. 

Som følge af boligpriserne vil der være mulighed for en fortjeneste af anselig størrelse ved denne 

fremgangsmåde. 

Rigtig mange husejere, som har en matrikel af passende størrelse, kunne komme på samme ide om, at 

få deres egen lille ”private udstykning” med i næste kommuneplan. 

Og hvad med ”Hr. Eriksen” fra Silkeborg Kommunens film ”Silkeborg Kommune har en plan”, der gerne 

vil opføre et 5 m højt hegn rundt om sin matrikel, kan det mon også komme med i kommuneplanen? 

Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at forslaget 36-B-27 - Tæt-lave boliger på Brassøvej bør udgå af 

kommuneplansforslaget. 


