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29 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til 
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et 
boligområde  ved Oslovej i Gødvad

Sagsbehandler: Dr14516

SagsID: EMN-2019-02807

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 
13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad med henblik på endelig vedtagelse af 
planerne.

Planforslagene kan ses her: 
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/903/42474

Oversigtskort over lokalplanområdet

https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap?mapheight=862&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=borger&selectorgroups=&layers=theme-geodk_alle_skaermkort+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=536522.4359738505+6226637.268505208+537290.4344378505+6226980.067819608&maprotation=
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/903/42474
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

 at tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
 at en af følgende løsninger vælges: 

A. lokalplan 13-022 vedtages men med etablering af beplantningsbælte mellem 
delområde II og III,

B. lokalplanen vedtages uden muligheden for etablering af tagterrasser men med 
etablering af beplantningsbælte mellem delområde II og III,

C. der udarbejdes ny lokalplan med byggeri i to blokke på hver 3 etager.

Beslutning

Ændringsforslag fra 

Lars Hansen (LS), Alternativet (Å), Radikale Venstre (B) og Enhedslisten (Ø) foreslår:

 at tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med de ændringer, der fremgår 

af lokalplansforslaget,

 at lokalplan 13-022 vedtages, men:
1. med etablering af beplantningsbælte mellem delområde II og III
2. uden muligheden for etablering af tagterrasser

med en sydlig blok på 1-2-3 etager samt en nordlig blok på 1-2-3-4 etager. 

For forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Lars Hansen (LS), Alternativet (Å), Radikale 
Venstre (B) og Enhedslisten (Ø)
Imod forslaget stemte: Socialistisk Folkeparti (F), Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O). 
Martin Jakobsen (C) undlod at stemme. 

Forslaget faldt. 

Hans Okholm (F) fremsatte ændringsforslag - Forslag B samt dot 1 i indstillingen fra Teknik-
og miljøchefen. 

For forslaget stemte: Socialistisk Folkeparti (F), Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O).
Imod forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Lars Hansen (LS), Alternativet (Å), Radikale 
Venstre (B) og Enhedslisten (Ø)
Martin Jakobsen (C) undlod at stemme. 

Forslaget blev godkendt. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-10-2019
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For løsning A med tilføjelse om, at eventuel udluftning/elevatortårn skal beklædes med træ 
eller tilsvarende materiale, stemte Gitte Willumsen, Helga Sandorf Jacobsen og Hans Okholm, 
imod stemte Lars Faarup, Lars Hansen og Kuno Danielsen. 

Der blev stillet forslag om at løsning A, uden 4. etage på den sydlige blok og med tilføjelse om, 
at udluftning/elevatortårn skal beklædes med træ eller tilsvarende materiale vælges. For dette 
forslag stemte Lars Faarup, Lars Hansen og Kuno Danielsen, imod stemte Gitte Willumsen, 
Helga Sandorf Jacobsen og Hans Okholm.

Hans Okholm begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

Martin Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Ej til stede
Martin Jakobsen.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 22-10-2019

Sagen oversendes til byrådet.

Ej til stede
Rune Kristensen (A) og Flemming Heiberg (V).

Udvalg: Byrådet

Dato: 28-10-2019

Hans Okholm (F) fremsatte forslag om, at sagen sendes tilbage til Plan- og Vejudvalget til 
fornyet behandling. 
Enhedslisten (Ø) stemte imod. 
Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Plan- og Vejudvalget.

Byrådet besluttede, at Martin Jakobsen (C) og Jarl Gorridsen (V) er inhabile i sagens 
behandling. Jarl Gorridsen (V) er ikke enig i, at han er inhabil. 

Ej til stede
Helga Sandorf Jacobsen (V) og Lars Faarup (A).

Martin Jakobsen (C) og Jarl Gorridsen (V) deltog ikke på grund af inhabilitet. 

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 04-11-2019

Udsat.
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Ej til stede

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 02-12-2019

Indstilling A med tilføjelse om, at eventuel udluftning/elevatortårn skal beklædes med træ eller 
tilsvarende materiale anbefales.
Imod stemte Lars Faarup, Lars Hansen og Kuno Danielsen.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 10-12-2019

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget anbefales.
Imod stemte Johan Brødsgaard (B), Rune Kristensen (A), Søren Kristensen (A), Kuno 
Danielsen (O) og Claus Løwe Klostergård (Å). 

Flemming Heiberg (V) begærer sagen i byrådet. 

Ej til stede
Martin Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Udvalg: Byrådet

Dato: 16-12-2019

Sagen udgik jf. godkendelse af dagsorden. 

Ej til stede

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen
Kommunen har 14. januar 2020 fået oplyst, at ejeren af ejendommen på Oslovej har 
videresolgt ejendommen. Ny ejer ønsker, at projektet fastholdes og at sagen genoptages 
hurtigst muligt under samme vilkår.

Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget besluttede 5. november 2018, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for 
Oslovej. Bebyggelsen skulle opføres i to blokke som hver trappede op fra 1 til 4 etager i stedet 
for, at hver blok blev opført i 3 etager.
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Lokalplanforslag for en bebyggelse i 1, 2, 3 og 4 etager blev udarbejdet med en gennemsnitlig 
etagehøjde på 2,5 etager i princippet som vist herunder. 

Byrådet godkendte 29. april 2019 forslag til tillæg nr. 40 og lokalplan 13-022 med henblik på 
offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et enkelt parcelhus, to etageboligblokke i 1-4 
etager og fælles fri- og opholdsarealer. Der er allerede opført et parcelhus og 8 tæt-lave 
rækkehuse i henhold til tidligere lokalplan 13-001.

Lokalplanens formål er,
 at bebyggelsen og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse mod sydvest;
 at sikre etablering af fri- og opholdsarealer;
 at bebyggelse inden for delområde IV fremstår ensartet i arkitektonisk udtryk;
 at principperne for udformning af bebyggelsen fastlægges for delområde IV;
 at området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af fritliggende 

parcelhuse, sammenbyggede rækkehuse og etageboliger.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår 
etageantallet. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et forslag 
til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028.

Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 har været i offentlig 
høring i perioden 6. maj 2019 til 28. juni 2019.

Der er modtaget 29 høringssvar (hvoraf 14 er enslydende) fra:

 Gødvad lokalråd
 7 fra beboere indenfor lokalplanområdet (Oslovej)
 14 fra beboere på Bergensvej
 7 fra beboere i nærområdet
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Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan 
ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne høringssvar.

Hovedtrækkene i høringssvarene indeholder indsigelse mod:
 Bebyggelsens højde og etageantal
 Bebyggelsens type
 Antal boliger
 Vej- og trafikforhold (herunder parkering)
 Ændring af plangrundlag (herunder kommuneplantillæg og proces for ny lokalplan)
 Indbliks- og skyggegener

Partshøring
Der er foretaget partshøring hos grundejer (ansøger) af Oslovej 21-45. Der er modtaget et 
partshøringssvar hvori det foreslås, at grundejer etablerer et 1,5-2 m højt beplantningsbælte 
mod parcelhusene mod nord og 1,8 m høje ikke-transparente skærme på nordsiden af 
tagterrasserne. Samtidigt foreslås lokalplanen ændret, så tagterrassernes størrelse maks. må 
være 25 m2. Partshøringssvaret kan ses på lokalplansiden under ”Høringssvar”.

Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der vælges en af 
nedenstående løsninger:

Lokalplanen
 Løsning A

Der foretages ingen ændringer af lokalplanen bortset fra etablering af 
beplantningsbælte syd for parcelhusene i grænsen mod delområde II pga. indbliksgener
samt fastlæggelse af tagterrassernes størrelse på maks. 25m2.
- Det tilføjes i § 9.7, at: ”Tagterrasserne må have en størrelse på maks. 25 m2.” 
- På kortbilag 4 reduceres tagterrassernes størrelse tilsvarende.
- Det tilføjes i § 9.4, at der i delområde III etableres et 2 m bredt og 1½-2 m højt         
beplantningsbælte som angivet på kortbilag 3
- På kortbilag 3 indtegnes beplantningsbæltet som angivet herunder.
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 Løsning B
Lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer hvor muligheden for etablering af 
tagterrasser i delområde IV fjernes pga. indbliksgener. 
- I § 7.13 fjernes ”værn ved tagterrasser”.
- § 7.15 udgår.
- I § 9.7 udtages ordet ”tagterrasser”.
- På kortbilag 4 Illustrationsplanen fjernes tagterrasserne.
- På snittene fjernes tagterrasserne.
- Redegørelsen konsekvensrettes.

Der etableres ligeledes et beplantningsbælte syd for parcelhusene i grænsen mod 
delområde II pga. indbliksgener ligesom for løsning A.

 Løsning C
Der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan hvor de to boligblokke opføres i 3 etager 
som det også blev drøftet på Plan- og Vejudvalgets møde 5. november 2018 ved 
igangsætningen af lokalplanen.

Der er også den mulighed ikke at vedtage lokalplanen så gældende lokalplan 13-001 
fastholdes med de to etageboligblokke på hver 2 etager.

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

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

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

Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen.

Forvaltningens vurdering
Der er forskellige konsekvenser ved de 3 forskellige løsninger.

Løsning A
Anbefales da der ikke er indkommet nye væsentlige faglige argumenter for, ikke at fastholde 
etagehøjderne og tagterrasserne. For at reducere indbliksgenerne foreslås dog en etablering af 
et beplantningsbælte mod parcelhusene mod nord og en fastlæggelse af hvor store 
tagterrasserne må være. En godkendelse af lokalplanen uden større ændringer, vil dog ikke 
imødekomme de mange bemærkninger og forslag fra høringen ang. indbliksgener. Bygherres 
løsning med at afskærme tagterrasserne mod nord, vil ikke forskønne bebyggelsen ligesom det 
ikke vil hjælpe mod indbliksgener fra tagterrasserne mod rækkehusene mod syd.

Løsning B
Anbefales også, da det overvejende er indbliksgenerne fra tagterrasserne som giver gener for 
beboerne både mod nord og syd. Det vil heller ikke ændre på bebyggelsens arkitektur at fjerne 
tagterrasserne.
Løsning A og B anbefales frem for løsning C, på grund af bebyggelsens varierende 
bygningshøjde i løsning A og B, der opleves som en afvekslende og varieret bebyggelse mod 
vejrummet ved Oslovej og de eksisterende rækkehuse.

Løsning C
Kan ikke anbefales, da en ny lokalplanproces med to 3 etagers boligblokke vil resultere i en 
løsning med yderligere indbliksgener og skyggevirkninger for andre beboere mod vest 
(Bergensvej).

Denne løsning blev tillige fravalgt på Plan- og Vejudvalgets møde 5. november 2018 ved 
igangsætningen af lokalplanen. Her blev det vurderet, at trætoppene fra skovområdet bagved 
vil være mindre synlige fra Oslovej ved denne løsning frem for det 1-4 etagers byggeri. Selv 
om bebyggelsens maksimale højde bliver lavere mod Oslovej ved det 3 etagers byggeri, vil 
bebyggelsen opleves som en mere markant afgrænsning af vejrummet ved Oslovej og de 
eksisterende rækkehuse.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. 
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