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Resume 
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 

10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen med henblik på endelig vedtagelse af 

planerne. 

 

Planforslagene blev godkendt af byrådet 25. november 2019 og har været i 9 ugers offentlig 

høring. Der er i høringsperioden indkommet 472 høringssvar og 704 underskrifter ved 

indsamling. 

 

Planforslagene kan ses her: 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/935 

 

 

 

Indstilling 
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, 

 

• at lokalplan 10-032 vedtages med nedenstående ændringer, 

 

• at der tages stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade,  

 

• at der indarbejdes krav om offentlig adgang til tagterrasse på tidl. Torvecenter med 

mulighed for café og udeservering, 

 

• at tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med ændringer på baggrund af 

den politiske beslutning om lokalplanen. 

 

Sagen 

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/935
https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap?mapheight=836&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=533845.3552469519+6224845.8192903055+534613.3537109519+6225178.218625505&maprotation=


 

 
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 25. november 2019 forslag til tillæg nr. 46 og lokalplan 10-032 med 

henblik på offentlig fremlæggelse. 

 

Lokalplanen giver mulighed for en ombygning af tidligere Torvecenter, modernisering af 

eksisterende etageboliger mod Christian 8.s Vej, højhusbyggeri i 23 etager ved 

Fredensgade og Christian 8.s Vej samt 4-7 etagers byggeri langs Fredensgade. Byggeriet 

kommer til at indeholde ca. 200 boliger samt liberale erhverv og detailhandel. Lokalplanen 

sikrer tillige, at parkeringskælderen under Fredensgård forbindes med parkeringskælderen 

under Torvet.  

 

Lokalplanens formål er, 

• at udlægge lokalplanens område til centerformål og offentlige formål,  

• at understøtte et godt by- og boligmiljø,  

• at give mulighed for ny bebyggelse og udvikling af den eksisterende bebyggelse,  

• at højhuset i materiale- og farvevalg ikke virker dominerende,  

• at offentligheden sikres adgang mellem kirkepladsen og bebyggelsens gårdrum,  

• at vejadgang kun sker fra Fredensgade, Christian 8.s Vej og parkeringskælderen 

under Torvet,    

• at der skabes en adgang mellem parkeringskælder under bebyggelsen og Torvets 

parkeringskælder,  

• at der etableres fri- og opholdsarealer. 

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår 

etageantal. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et forslag 

til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028. 

 

Høringssvar 

Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 har været udsendt 

i offentlig høring i perioden 3. december 2019 til 5. februar 2020. 

 

Der er modtaget 472 høringssvar og 704 underskrifter ved indsamling. Høringssvarene er 

indkommet fra: 

• Århus Stift med vedhæftet høringssvar fra Silkeborg Provsti og Silkeborg 

Menighedsråd 

• Museum Silkeborg 

• Silkeborg Forsyning 

• Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 

• Foreningen Skøn på Silkeborg 

• 329 fra virksomheder og privatpersoner  

• 704 underskrifter og 138 enslydende mails  

 

Overordnet handler høringssvarene om: 

• Byggeriets skala i forhold til omgivelserne og byen 

• Byggeriets højde, etageantal og tæthed 

• Skygge- og vindgener 

• Indbliksgener for naboområdet 



 

• Manglende offentlig adgang til byggeriet 

• Dårlige trafikforhold 

 

Teknik- og Miljøafdelingen har lavet resumé af de indkomne høringssvar i et notat. 

Resuméet kan ses på lokalplansiden under ”Høringssvar (lokalplan)” og ”Resumé af 

høringssvar”. Samtlige indkomne høringssvar kan ses samme sted. Teknik- og 

Miljøafdelingen har også kommenteret hovedindholdet i de indkomne høringssvar tematisk 

i et ”Høringsnotat” som ses samme sted på lokalplansiden.  

 

Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen 

 

Lokalplanen 

 

• På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der tages 

politisk stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade. 

Den 4-7 etagers bebyggelse foreslås i mange høringssvar reduceret til maks. 4 eller 

5 etager og det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at det kan give et bedre 

miljø i Fredensgade og gøre byggeriet mindre synligt set fra havnen. Bygherre A. 

Enggaard A/S har i deres partshøringssvar oplyst, at de ikke ønsker at reducere 

bebyggelsen langs Fredensgade, fordi bebyggelsens skala forholder sig til stedets 

kontekst. 

Herunder ses bebyggelsen set fra havneområdet med de 4-7 etager, samt et 

reduceret projekt for bebyggelsen langs Fredensgade med maks. 4 etager. 

 

   
Visualisering fra Miljørapporten (4-7 etager)        Ny visualisering med 4 etager langs Fredensgade 

 

• Der stilles mere specifikke krav om offentlig adgang til tagterrassen på taget af tidl. 

Torvecenter, byggefelt B6. 

- I § 3.2 indføres en bestemmelse om, at der skal etableres en tagterrasse på 

byggefelt B6 med offentlig adgang. 

- I § 7.6 tilføjes, at etablering af mindre bygning til drivhus eller café på 

tagterrassen på B6, ikke medregnes som etage. 

- I § 9.1 ændres ordet ”må” til ”skal” i bestemmelsen: ”Der må etableres en større 

offentlig tilgængelig tagterrasse på byggefelt B6”. 

- Under § 11 om forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, indføres en 

bestemmelse om: ”Den i § 3.2 og § 9.1 nævnte offentlige tilgængelige 

tagterrasse er etableret med belægning, møblering og beplantning på byggefelt 

B6, før ibrugtagen af byggefeltet”. 

- Redegørelsen tilrettes tilsvarende og nye visualiseringer fra tagterrassen 

indsættes i lokalplanens redegørelsesdel. 

 



 

Herunder ses en ny visualisering som viser, hvordan den offentlige tilgængelige tagterrasse 

på taget af tidl. Torvecenter, kunne se ud. 

 

 
Ny visualisering ved Årstiderne Arkitekter 

 

• Det tilføjes i § 9.1, at opholdsarealet i gårdrummet skal være offentligt tilgængeligt 

med siddemuligheder og beplantning. 

  

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

- I § 4.6 er portåbningen mellem kirkepladsen og gårdrummet (gangforbindelse b-b) 

fejlagtigt angivet i en bredde på min. 8 m. Den skal ændres til min. 13 m som 

angivet i § 7.5. 

Kommuneplantillæg 

• Kommuneplantillægget tilrettes hvis der vedtages ændringer af etageantallet på 

bebyggelsen. 

 

Miljøvurdering 

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

 

Klima- og Miljøudvalget behandler den sammenfattende redegørelse for miljørapporten på 

mødet 4. marts 2020.  

 

Bæredygtighed  

Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Lokalplanen bidrager primært til 

bæredygtighed i forhold til den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed ved ikke at 

inddrage jomfruelig jord og sikringen af yderligere beskæftigelse. 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).  

 

Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.  

 

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

 

Borgerinddragelse 
Planforslagene har været i 9 ugers offentlig høring. Der blev holdt 2 borgermøder 14. 

januar 2020 og 22. januar 2020. 

 

Økonomi 
. 

 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

 

Bilag 
. 

 

Beslutning 
 

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

 

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


 

Indstillingen anbefales, idet bygningshøjderne og etageantallet reduceres på bebyggelsen langs 

Fredensgade fra 4-7 etager til maks. 4 etager, og bygningshøjderne og etageantallet reduceres på højhuset 

fra 23 etager til maks. 20 etager. Det skal være de midterste etager, så det ikke gå ud over de øverste 3 

etagers aftrappende form, hvor facaderne tilbagetrækkes. I konsekvens heraf ændres: 

 

1. Lokalplanen: 

1. Bygningshøjderne og etageantallet på bebyggelsen langs Fredensgade reduceres:  

1. Byggefelt B2, B3 og B4, på henholdsvis maks. 7, 6 og 5 etager, reduceres til maks. 4 etager. 

2. § 7.2 justeres så byggefelt B2, B3 og B4 ændres til maks. 4 etager i en højde på maks. 18 m.  

3. Redegørelsen tilrettes tilsvarende. 

 

1. Bygningshøjderne og etageantallet på højhuset reduceres:  

4. Byggefelt B1 på 23 etager reduceres til maks. 20 etager. 

5. § 7.2 justeres så byggefelt B1 ændres til maks. 20 etager i en højde på maks. 70 m.  

6. Redegørelsen tilrettes tilsvarende. 

 

1. Det tilføjes i § 9.1, at opholdsarealet i gårdrummet skal være offentligt tilgængeligt med 
siddemuligheder og beplantning. 

  

1. I § 4.6 ændres bredden på portåbningen mellem kirkepladsen og gårdrummet 
(gangforbindelse b-b) fra min. 8 m til min. 13 m som angivet i § 7.5. 

 

 

7. Kommuneplantillæg: 

1. Bygningshøjderne og etageantallet på bebyggelsen langs Fredensgade reduceres: 

8. Byggefelterne for maks. 5, 6 og 7 etager langs Fredensgade, ændres til maks. 4 etager på 
kommuneplantillæggets kortbilag. 

9. Tillæggets redegørelse tilrettes tilsvarende. 

 

1. Bygningshøjderne og etageantallet på højhuset reduceres. 

10. Byggefeltet for maks. 23 etager for højhuset ændres til maks. 20 etager på kommuneplantillæggets 
kortbilag. 

11. Tillæggets redegørelse tilrettes tilsvarende. 



 

 

Af hensyn til en alsidig boligsammensætning anbefaler udvalget, at der indgås aftale om at der i projektet 

etableres  

12. Ca. 20 almene ungdomsboliger og 

13. Ca. 30 almene familieboliger. 

 

Kuno Danielsen (O) stemmer imod, idet han mener, at højhuset er for højt og at det derfor ikke er 
tilpasset indre by´s skala, og at 4 etager ud mod torvet burde være max. 3 etager 

 

 

Ej til stede 

  

. 

 

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 17-03-2020 

 

Indstillingen fra Plan-og vejudvalget anbefales herunder anbefalingen om almene boliger. 

 

Dansk Folkeparti (O) stemmer imod tillæg til lokalplan 10-032 (Fredensgård) 

Idet vi mener at 4 etager ud mod torvet er for højt ift. Kirken, at højhuset på 20 etager er meget for højt  

Ift. Byens øvrige skala. Vi kan heller ikke se at der kommer en gangbro over Kristians d. 8. vej samt at 

nedkørslen til P. kælder på samme vej fjernes som der var lagt op til, på det første møde i ØKE, betalt af 

udvikler, på dette møde var højhuset også på 17 etager.  

 

Claus Løwe Klostergaard (F) stemmer imod, idet projektet er for højt i forhold til byens skala.  

 

 

 

Ej til stede 

  

. 

 

Udvalg: Byrådet Dato: 23-03-2020 

 

 

Enhedslisten (Ø) stillede forslag om, at sagen udsættes og sendes tilbage for at få 

beregnet de økonomiske konsekvenser. 



 

For forslaget stemte Enhedslisten (Ø). Imod stemte de øvrige medlemmer af byrådet. 

Forslaget faldt.  

 

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget herunder anbefaling om almene boliger godkendt. 

Imod stemte Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø), Jonas Sivertsen (A), Helle Gade (A), 

Kim Barslund (A), Dorthe S. Jensen (A), Claus Løwe Klostergård (F) og Bente Refslund (F). 

 

Dansk Folkeparti (O) stemmer imod tillæg til lokalplan 10-032 (Fredensgård) 

Idet vi mener at 4 etager ud mod torvet er for højt ift. Kirken, at højhuset på 20 etager er meget for højt  

Ift. Byens øvrige skala. Vi kan heller ikke se at der kommer en gangbro over Kristians d. 8. vej samt at 

nedkørslen til P. kælder på samme vej fjernes som der var lagt op til, på det første møde i ØKE, betalt af 

udvikler, på dette møde var højhuset også på 17 etager.  

 

Enhedslisten ønsker et lavere og mindre markant byggeri, som er mere i overensstemmelse med Silkeborg 

bykernes historie og egenart, end det foreslåede i sagen. 

 

Enhedslisten ønsker desuden klarlagt via uvildig vurdering og efterfølgende dialog i byrådet, om der i sagen 

er sket forsvarlig forvaltning af Silkeborg Kommunes økonomi, hvad angår de økonomiske forhold mellem 

A. Enggaard A/S og Silkeborg Kommune. 

 

Endelig ønsker Enhedslisten at udtrykke, at vi vurderer, at byrådet ikke har fået tilstrækkelige oplysninger til 

afgørelsen af sagen og udtrykker i den forbindelse kritik af kommunens ledelse.  

 

På baggrund af de tre nævnte forhold stemmer Enhedslisten imod i sagen. 

 

 

Ej til stede 

  

. 

 

 


