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Varmeplan og affalds- og ressourceplan i høring 

Hen over sommeren har Silkeborg Kommune haft hele to planer i høring. Det drejer 

sig om en varmeplan, som gælder frem til 2030, og en affalds- og ressourceplan, som 

omfatter perioden 2021-2026. For begge planer er høringsfristen 28. juli, og de kan 

ses på kommunens hjemmeside, hvor også høringssvar kan findes.  

Lokalrådet har kigget på planerne og har sendt høringssvar, hvor vi bl.a. kommer med 

vores forslag til, hvordan Sejs-Svejbæks varmeforsyning hurtigere kan blive CO2-

neutral. Som status er nu, opvarmes langt det meste af vores boligområde med fossi-

le brændsler, især naturgas. Det vil vi gerne have gjort noget ved, og det vil Silkeborg 

Kommune også. Svaret er formentlig flere varmepumper, enten individuelt i hver bolig 

eller i en eller anden form for kollektiv forsyning. Måske kombineret med naturgas i 

perioder med spidsbelastning, hvis elnettet ikke slår til. 

Affalds- og ressourceplanen handler bl.a. om at skabe overblik over affald og genan-

vendelse, herunder at sikre, at de indsamlingsordninger, som regeringen har vedta-

get, kan gennemføres i Silkeborg Kommune. Det betyder bl.a., at kommunen arbejder 

hen imod en cirkulær affaldshåndtering, som betyder, at affald fra både private og 

virksomheder så vidt muligt sorteres og genanvendes.  

 

Lokalrådet inviterer kandidater 

Har du overvejet, om du har lyst til at være medlem af lokalrådet i den kommende 

fire-årige periode? Måske har du tænkt tanken, men ved endnu ikke, om det er noget 

for dig. Det kan du måske finde ud af ved at deltage i et møde med os, der lige nu er 

medlemmer af lokalrådet. Første mulighed er 17. august i forbindelse med lokalrådets 

ordinære møde. Her får du lidt information om lokalrådets arbejde, og du kan spørge 

løs om, hvad du kunne tænke dig at vide. Mødet foregår i Multihuset og varer fra kl. 

19.00-19.30. Tilmeld dig på forhånd til lokalrådsformand Anders Koed på sejssvej-

baek.lokal@gmail.com. 

Lokalrådsvalget finder sted samme dag som kommunalvalget, som er den 16. novem-

ber. For at være kandidat til lokalrådet skal du være fyldt 16 år og du skal bo i vores 

lokalområde, dvs. Sejs-Svejbæk, Hattenæs eller Nyløkke. Har du spørgsmål er du 

selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Vi planlægger lignende møder i sep-

tember og oktober.  

 

Fredning og nybyggeri 

Skal der bygges eller fredes? Ind i mellem går bølgerne højt, og det var også tilfældet, 

da vi sidste år drøftede kommuneplanen, hvor der bl.a. var forslag om mere byggeri 



ved Sindbjerg Mosevej. Især beliggenheden tæt på de fredede lyngbakker gav anled-

ning til protester. Flere borgere har i stedet ønsket af frede et større område end det 

nuværende.  

Nu foreslår Silkeborg Kommune, at flere arealer inddrages i den nuværende fredning. 

Et fredningsnævn under Miljøministeriet skal skal tage stilling til, om området kan fre-

des, og herefter vil borgere i området blive indkaldt til et møde, før den endelige 

belsutning tages. 

Nybyggeri er der derimod tale om i det nye boligområde ved Tværdalsvej, og mens 

bolig efter bolig skyder op i landskabet arbejdes der også på højtryk med den nye 

børneinstitution, Langdalshøjen, som skal stå færdig i efteråret 2021. Lokalrådet var 

heldige at få lov at få et smugkig både ude og inde før sommerferien.  

Det nye børnehus skal give 140 nye pladser til børn i alderen 0-6 år og kommer derfor 

som et kærkomment supplement til den øgede befolkningstilvækst i lokalområdet. 

Børnehuset er bygget med fokus på bæredygtighed, hvilket bl.a. er tænkt ind med 

grønt tag, grønne arealer og brug af overvejende bæredygtige materialer. Et spæn-

dende kig – både børn og voksne kan godt begynde at glæde sig. 

 

   

 Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (kas-

serer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen og Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk. 
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