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4 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 39 til 
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et 
boligområde i Silkeborg Midtby

Sagsbehandler: Dr13471

SagsID: EMN-2020-00842

Resume
Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 10-022 for et boligområde i 
Silkeborg Midtby har været i 9 ugers høring. Høringen har været forlænget grundet julen. I 
høringsperioden er der indkommet seks høringssvar. Udvalget skal behandle 
kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg og lokalplan. 

Planforslagene giver mulighed for udbygning af området til ca. 45-53 blandet boliger, herunder 
tæt-lav rækkehuse i maks. 2 etager i den nordlige del af lokalplansområdet samt etagebyggeri 
i maks. 5 etager i den sydlige del. Der gives kun mulighed for 5 etagers byggeri på omtrentlig 
samme lokation som oprindeligt Spåntårn. Med henblik på at understøtte et varieret udtryk, 
der er tilpasset omkringliggende omgivelser, gives der vide muligheder for bebyggelsens 
udformning. Der bliver vejadgang til området fra Toldbodgade og Estrups Gård og der sikres 
en stiforbindelse igennem området, som kan kobles på det eksisterende stinet.

Planforslagene kan ses her: 
Klik her og læs lokalplansforslaget
Klik her og læs forslag til kommuneplantillægget

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

 at tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer
 at lokalplan 10-022 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Enhedslisten (Ø) stemmer imod idet der ikke stilles krav om P-pladser 
under jorden, så der kan skabes et reelt opholdsrum for børn og voksne, og at der ikke gives 
plads til almene boliger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap?mapheight=865&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=533300.5407680003+6224546.960344003+534068.5392320002+6224890.959656003&maprotation=
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/13071
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=731
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Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 30-03-2020

Indstillingen anbefales. 

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 21-04-2020

Indstillingen anbefales. 

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 16. december 2019 forslag til tillæg nr. 39 og lokalplan 10-022 med 
henblik på offentlig fremlæggelse.

Afgrænsning af lokalplansområdet med rød

Lokalplanen giver mulighed for ca. 45-53 blandet boliger, herunder tæt-lav rækkehuse i maks. 
2 etager i den nordlige del af lokalplansområdet samt etagebyggeri i maks. 5 etager i den 
sydlige del. Der gives kun mulighed for 5 etagers byggeri på omtrentlig samme lokation som 
oprindeligt Spåntårn. Et 5 etagers byggeri skal placeres på omtrentlig samme lokation som 
oprindeligt Spåntårn for at minimere skyggegenerne for omkringliggende ejendomme samt for 
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ikke at medføre yderligere begrænsninger for varmecentralen i Hostrupsgade. Med henblik på 
at understøtte et varieret udtryk, der er tilpasset omkringliggende omgivelser, gives der vide 
muligheder for bebyggelsens udformning. Der bliver vejadgang til området fra Toldbodgade og 
Estrups Gård og der sikres en stiforbindelse igennem området, som kan kobles på det 
eksisterende stinet.

Lokalplanens formål er,

 at området fremstår som et varieret boligområde med mulighed for tæt-lav og
etageboliger,

 at der i lokalplanområdet skal være vide muligheder for bebyggelsens udformning,
 at der sikres stiforbindelser igennem området,
 at sikre vejadgang til området fra Toldbodgade og Estrups Gård.

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår 
bygningshøjder, etageantal og placering af byggefelt. Der er derfor sideløbende med 
lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028.

Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 har været udsendt i 
offentlig høring i perioden 20. dec. 2019 til og med 21. feb. 2020.

Der er modtaget seks høringssvar fra:

• Silkeborg Forsyning
• Museum Silkeborg
• Andelsboligforeningen Skolegade 27
• Hans Nielsen
• Kristoffer Rasmussen
• Jan Thomsen

Overordnet handler høringssvarene om: 

• Eventuelle fortidsminder
• Skygge- og indbliksgener for naboområdet
• Tinglyst brugsret
• Bearbejdning af by- og gaderum i Silkeborg midtby

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan 
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar. Teknik-
og Miljøafdelingen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til tilretninger i 
lokalplanen. Flere af høringssvarene er bemærkninger og ikke indsigelser. Skygge- og 
indbliksgener er håndteret i planlægningen gennem tilpasning af bebyggelsens omfang og 
placering ift. omgivelserne.

Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:

• Bestemmelse § 13.1 udtages, idet væsentlige servitutter allerede er håndteret i
planlægningen,

• Bestemmelse § 13.2 udtages, idet servitutten vurderes ikke at kunne aflyses med
lokalplanen.

Respektive grundejer, Toft Ejendomme ApS og K/S Toldbodgade, Silkeborg, er gjort 
opmærksom på, at følgende servitutter, som vurderes ikke at kunne aflyses med lokalplanens 
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vedtagelse, aflyses efter aftale mellem de påtaleberettigede, idet servitutterne er af væsentlig 
betydning for den udvikling, som lokalplanen muliggør. Der er tale om følgende servitutter:

 16.12.1998 50061-65 (tilstands- og brugsservitut vedr. gårdrummet)
 30.09.1999 31162-65 (brugsservitut vedr. seks parkeringspladser samt flugt- og

brandvej over matr.nr. 177a, Silkeborg Bygrunde)

Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.

Bæredygtighed 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående 
ændringsforslag.

Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Der er stillet krav om, at arealer 
til parkering, stier og veje i videst muligt omfang skal etableres med en belægning, som 
regnvand kan trænge igennem. Parkeringsarealer på terræn skal have et grønt præg med 
f.eks. græsarmering.

Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab 

(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder 

levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler 

miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og 

vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I) 

og ejerskab (E).

Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 9 ugers offentlig høring.

https://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/78#/24567
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