
 

Dagsordenpunkt 

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-
2028 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved 
Jordkærvej i Hvinningdal 
 

Sagsbehandler:  
Dr13545 

Sags-ID: EMN-2019-05560 

 

Resume 
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og 

lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal med henblik på endelig 

vedtagelse af planerne. Lokalplanen er beliggende nord for Vestre Højmarksvej og giver 

mulighed for 102 tæt-lav boliger i 1 etage, samt tilhørende fælleshus og fri-og 

opholdsarealer.  

 

Planforslagene kan ses her: 
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/906/42861 

 

 

 

Indstilling 
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, 

 

• at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer, 

• at lokalplan 12-026 vedtages med nedenstående ændringer. 

 

Sagen 
 
Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 

behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå. 
. 

 

Beskrivelse af sagen 
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 forslag til tillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 med 

henblik på offentlig fremlæggelse. 

 

Lokalplanens formål er, 

• at udlægge lokalplanområdet til boligformål 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/906/42861
https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap?mapheight=859&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=borger&selectorgroups=&layers=theme-geodk_alle_skaermkort_sk+userpoint+userline+userpolygon+bufferzone+smalluserpointsearch+smalluserlinesearch+smalluserpolygonsearch+smalluserpointfound+smalluserlinefound+smalluserpolygonfound+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone+redline-line+redline-point+redline-polygon+redline-circle+spatialanalyze-line+spatialanalyze-point+spatialanalyze-polygon+fr-dl-line+fr-dl-point+fn-dl-line+fn-dl-point&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=529058.891282616+6225320.860757585+532130.885138616+6226687.258024785&maprotation=


 

• at skabe en harmonisk bebyggelse med et helhedspræg 

• at skabe et boligområde med et højt naturindhold 

• at sikre vejadgang til det nye boligområde 

 

Området har ikke tidligere være planlagt, og der er derfor ingen kommuneplanrammer for 

området. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplansforslaget udsendt et forslag 

til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for 

tæt-lav boliger i en etage/ 6,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30. 

 

Høringssvar 

Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 har været udsendt 

i offentlig høring i perioden 4. november 2019 til og med 7. januar 2020. 

 

Der er modtaget 7 høringssvar fra: 

 

• Miljøstyrelsen 

• Naturstyrelsen 

• Vejdirektoratet 

• Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg 

• Museum Silkeborg 

• Pia Munck 

• Sara Schøler Lass & Carsten Schøler Lass 

 

Overordnet handler høringssvarene om  

 

• Bebyggelsens forhold til højmosen 

• Øget trafik på Vestre Højmarksvej 

• Tidligere sagsbehandling indenfor lokalplanens afgrænsning 

 

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet 

kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar. 

 

Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen eller i kommuneplanen.  

 

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i 

kommuneplantillægget og lokalplanen: 

 

10.3: Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel mod veje, stier og fælles udendørs 

fri- og opholdsarealer. Dog kan der ved etablering af fælleshus i det fælles fri- og opholdsareal 

terrænreguleres op til 0,25 m i en zone på 3 meter fra soklen. Skråninger skal udføres med en maks. 

hældning på 1:3. 

 

Bæredygtighed  

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående 

ændringsforslag. Projektet har følgende bæredygtighedsprofil: 

 



 

 
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”. 

 

Borgerinddragelse 
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 28. 

november 2019. 

 

Økonomi 
. 

 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

 

Bilag 
. 

 

Beslutning 
 

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Dato: 03-02-2020 

 

Indstillingen anbefales. 

 

Ej til stede 

  

. 

 

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 18-02-2020 

 

Indstillingen anbefales.  

 

Ej til stede 

  



 

. 

 

Udvalg: Byrådet Dato: 24-02-2020 

 

Byrådet drøftede om sagen kan behandles videre pga. inhabilitet. Der var opbakning til 

det. Enhedslisten (Ø) undlod at stemme i forhold til genoptagelse af sagen. 

  

Byrådet besluttede, at Martin Jakobsen og Jarl Gorridsen er inhabile, idet Enhedslisten (Ø) 

undlod at stemme. 

 

Indstillingen godkendt. Enhedslisten (Ø) stemmer imod. Enhedslisten ønsker sikkerhed for 

beskyttelse af højmosen, og da der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for dette, stemmer 

Enhedslisten imod. 

 

Ej til stede 

  

Rune Kristensen (A) og Gitte Willumsen (V). Martin Jakobsen (C) og Jarl Gorridsen (V). 

 

 

 


