
Svar fra Silkeborg Kommune Plan og Miljø vedr. Strukturplanen for Funder. 
Lokalrådets brev af 10. jan. 2008 
 
 
From: Hanne Olsen 
To: Niels Arent  
Sent: Wednesday, February 13, 2008 3:24 PM 
Subject: vedr. brev til byrådet 
 
Kære Niels Arent 
 
Lokalrådet har skrevet et brev til Silkeborg byråd vedr. strukturplanen for Funder, første 
etape. 
 
Når I skriver til hele byrådet, er der risiko for at det ”forsvinder” lidt i mængden, og ingen 
føler sig forpligtiget til at svare. Som formand for Plan og Miljø, har jeg betragtet det som et 
slags indlæg til en kommende høringsfase. Og derfor har jeg faktisk ikke svaret, - men gør 
det så nu: 
  
 
Strukturplanen fra 2005 var indledningen til det der nu bliver et lokalplanforslag. I 
strukturplanen står der ganske rigtig ca. 300 boliger, men grundejerne ønsker åbenbart en 
bedre udnyttelse af arealet. Det er de jo i deres gode ret til. Og der er vel sket en udvikling 
i efterspørgsel af boligformer mv. siden 2005.  Det lægger de til grund for deres 
udarbejdelse af lokalplanforslaget. Det er primært ønsket om flere tæt/lav bebyggelser, 
som giver muligheden for de mange boliger.  
 
Udvalget har tilkendegivet at de kan arbejde videre med lokalplanen. Når den er færdig får 
udvalget lokalplanen og sender den i høring i 8 uger, muligvis med bemærkninger – men 
det ved jeg ikke før vi har set den. Men, embedsmændene i kommunen har været med 
hele vejen – det er derfor det har taget så lang tid, som du nok har læst i avisen – der har 
været mange forandringer undervejs, og det er netop fordi, at der skal være en tilpasning 
af bebyggelserne til området. 
 
Samtidig med høringen skal skov og naturstyrelsen høres om afstanden til skoven 
(skovbyggelinien). Der kan sagtens ske ændringer i lokalplanforlaget på den baggrund, 
samt på baggrund af andre høringssvar. 
Jeg håber, at I som lokalråd vil være aktive i høringsfasen, og komme med jeres 
konstruktive forslag til forbedringer/forandringer i forhold til det I vil i lokalområdet. 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Bæk Olsen 
 
 
 


