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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 
Teglgårdsparken er godkendt af Byrådet 28.09 2020. 

Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 
Teglgårdsparken har været i offentlig høring i perioden fra 02.10 2020 til 
30.10.2020. 

Delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 
Teglgårdsparken er vedtaget endeligt af Plan- og Vejudvalget 07.12 2020. 

Delvis ophævelse af delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et 
sommerhusområde ved Teglgårdsparken er offentliggjort 16.12 2020.  
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Silkeborg Kommune offentliggør hermed  

Vedtagelse til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 
for et sommerhusområde ved Teglgårdparken 

Ophævelse af en del af byplanvedtægt 1 er sket på Plan- og Vejudvalget 7. 
december 2020, hvor indsigelser til den delvise ophævelse blev behandlet.  

Høring af forslag til delvis ophævelse af en partiel byplanvedtægt 
Når byrådet har udarbejdet et Forslag til ophævelse af partiel byplanvedtægt i 
sommerhusområder, skal det udsendes i offentlig høring i 4 uger. I den periode har 
borgere og interessenter lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser 
til ophævelsen. Når høringen er slut, vurderer byrådet ophævelsen i forhold til de 
indkomne indsigelser. Herefter kan ophævelsen vedtages endeligt eller eventuelt 
forkastes. 

Forslag til delvis ophævelse offentliggøres i overensstemmelse med planlovens § 33 
stk. 2. 

Forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt har været udsendt i offentlig 
høring i perioden 2. oktober 2020 - 30. oktober 2020. 
 

Indsigelser, der har været behandlet ved vedtagelsen 

Der er modtaget 7 høringssvar fra: 
 Museum Silkeborg 
 Bestyrelsen fra Teglgårdsparken 
 Jens Kristensen, Teglgårdsparken 1, 8882 Fårvang 
 Ester Cortsen og Jørn Dammeyer, Teglgårdsparken 63, 8882 Fårvang 
 Eva og Jens Chr. Christiansen, Teglgårdsparken 74, 8882 Fårvang 
 Lena og Jan Larsen, Teglgårdsparken 35, 8882 Fårvang 
 Bent Johansen, Markedsgade 20, 8882 Fårvang 

 
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat, 
der indgik som bilag ved sagens politiske behandling. Det er kendetegnende for 
høringssvarene, at de omhandler en bekymring i forhold til trafik gennem 
sommerhusområdet til kommende parkeringsplads i tilknytning til broen.  
 
Ingen ændringer af planforslaget 
Teknik- og Miljøafdelingen konkluderer, at høringssvarene er rettet mod 
bekymringer omhandlende biltrafik og ikke konkret mod den delvise ophævelse 
af byplanvedtægten. 
 
Den delvise ophævelse af byplanvedtægt 1 Teglgårdsparken muliggør, at der 
kan arbejdes videre med projektideen om en bro med parkeringsplads. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at alle høringssvar bliver videreformidlet til 
ansøger og ejer (grundejerforeningen Teglgårdsparken) med opfordring til, at de 
indgår som input til det videre arbejde med udarbejdelse af ansøgning. 
 
Det kan supplerende oplyses, at ansøger pt. tænker en mindre p-plads, hvorfor 
der kun forventes en mindre trafikforøgelse.  
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Klager 
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til 
Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen 
ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og 
kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed 
eller rimelighed.  
 
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
 
Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 
4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. 
på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 
 
På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og 
klagen sendes så automatisk til kommunen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du 
klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via 
Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som 
videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Retsligt søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. 

Partshøring og underretning 
Forslaget er udsendt til ejer, interessenter og myndigheder. Ligesom parter i 
forhold til forvaltningslovens § 19 er iagttaget. 
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Redegørelse 

Formål og baggrund for ophævelsen 
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrensen Søhøjlandet at etablere:  

- En bro over Gudenåen. 
- En parkeringsplads nær broen. 
- En sti, der skal lede til broen. 

 
En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i partiel 
byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken. Dette er 
baggrunden for, at Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at ophæve den del af 
byplanvedtægten, der vedrører det aktuelle område, hvor sti og bro ønskes 
etableret.  

 
Området ligger mellem Teglgårdsparken og Pramdragerparken 
 
Det aktuelle område er på 6000 m2, og det er markeret med grøn farve 
nedenstående. 
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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er angivet med grøn markering 
 
Den delvis ophævelse omfatter en del af matr.nr. 11v Truust By, Tvilum, der ligger 
mellem sommerhusområdet Teglgårdsparken og Pramdragerparken, og området er 
ejet af Grundejerforeningen Teglgårdsparken. 
 
Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at etableringen af broen og stien kan 
gennemførelse pba. enkelt afgørelser herunder planlovens landzonebestemmelser 
og naturbeskyttelsesloven og evt. øvrig lovgivning.  
 
Baggrund for ophævelsen 
Det fremgår i partiel byplanvedtægt nr. 1, at området jf. § 4 stk. 3 er udlagt til en 
rekreativ anvendelse for sommerhusområdet, hvorfor anlæg til anvendelse for den 
brede offentlighed er i modstrid med partiel byplanvedtægt nr. 1. 
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Ønske om ny bro, arbejdsareal og sti 
Broen etableres, hvor den vil være begrænset synlig pga. Gudenåens forløb, og 
hvor landskabet er forstyrret af eksisterende bebyggelse dvs. eksisterende 
sommerhusområder ved Teglgårdsparken og Pramdragerparken. Det er desuden 
indgået en vurdering af det konkrete naturindhold, de på stedet fysiske forhold 
herunder at der ”kun” er en mindre våd bræmme, åens aktuelle bredde, og at de 
nye faciliteter kan etableres uden konflikt med gravhøje mv. 

 
Placering af sti, bro og arbejdsareal 
 
Parkering og vej- og stiadgang 
Der etables en tydelig markeret vej ud til parkeringsareal angivet som et kvadrat 
med en sti videre til kommende bro. 
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Placering af parkeringsplads og sti og vej 
 
Den gældende planlægning 
Den del af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde, der ophæves, 
ligger indenfor kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet 
Teglgårdsparken, Truust.  
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Kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet Teglgårdsparken, Truust 

Det fremgår i byplanvedtægtens § 2, at området må anvendes til 
sommerhusområde, og at der jf. § 4 stk. 3 er udlagt areal til fællesanlæg. 

Det fremgår af kortbilag 7 gengivet nedenstående og markeret med ens grå/sort 
farve, hvor/hvordan fællesarealer i partiel byplanvedtægt nr. 1 er udlagt. 
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Grå/Sort farve – fællesarealer, hvor det konkrete areal er udpeget 

Ophævelsens konsekvenser 
Efter byplanvedtægtens delvise ophævelse overgår sommerhusområdet til 
landzone. Det betyder, at områdets udnyttelse administreres efter 
kommuneplanramme 30-S-02 samt jf. planlovens landzonebestemmelser, 
naturbeskyttelsesloven samt den til enhver tid anden relevante lovgivning. 

Da Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en bro, sti og parkeringsplads er et 
mindre ikke lokalplanpligtigt projekt, så vil disse anlæg skulle 
myndighedsbehandles jf. planlovens § 35 (landzonebestemmelse) og 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) 
og evt. anden lovgivning. 

Nuværende lokalplan kan ses her: 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1038783 
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Den delvise ophævelse kommer til at betyde, at der er 6000 m2 mindre fællesareal 
udlagt i byplanvedtægten. Da der er udlagt store fællesarealer og ejerforholdet 
uændret er Grundejerforeningen Teglgård, vurderes dette dog ikke have en 
væsentlig betydning. 

Retsvirkninger 
Når partiel byplanvedtægt nr. 1 er endeligt ophævet, gælder kommuneplanens 
rammer for området. 

Byrådet er forpligtet til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Derfor skal 
byrådet, når der ikke er en gældende lokalplan for området, modsætte sig byggeri 
og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.  

Nyt byggeri skal udføres efter bygningsreglementets bestemmelser. Større byggeri 
og anlæg, som er lokalplanpligtigt jf. planloven, kan kun gennemføres ved 
udarbejdelse af en ny lokalplan. 

Miljøvurdering 
Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved 
Teglgårdsparken er screenet i forhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 2. 
 
Vurdering 
Planen skal ikke miljøvurderes, da der ikke er miljømæssige konflikter forbundet 
med den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et 
sommerhusområde ved Teglgårdsparken, idet ophævelsen af byplanvedtægten ikke 
medføre ændret aktivitet. En ny aktivitet vil skulle myndighedsbehandles jf. den til 
enhver tid gældende lovgivning. 

Naturbeskyttelse 

International naturbeskyttelse  
Silkeborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, 
der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller yngle- og 
rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter 
skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller 
strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.  

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter, men området kan være 
opholdssted for markfirben. Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomst af 
rødlistede arter i det berørte område. 
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H45 Gudenå og Gjern Bakker 

Det vurderes ikke, at den delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 ændrer 
på forholdene for arterne, der har uændrede leveforhold. 
 
Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker, 
der delvist ligger indenfor det område, der ophæves. Det vurderes ikke, at den 
delvise ophævelse af den partielle byplanvedtægt medfører en negativ påvirkning 
af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for H45, da fremtidige 
forhold er reguleret af anden lovgivning.  
 
For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af områderne med tiden kan 
ændre sig. Levesteder for arterne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne 
ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger derfor på arealernes 
nuværende tilstand og den eksisterende viden, som Silkeborg Kommune er i 
besiddelse af. 

Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder. 

Kort 
Nedenstående kort viser med grøn de 6000 m2, der ophæves i partiel 
byplanvedtægt nr. 1– for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken.  

Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 – for et sommerhusområde 
ved Teglgårdsparken omfatter en del af mar.nr. 11v Truust By, Tvilum. 
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 Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1   
 


