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Resume 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen og 
skovbyggelinjen til et revideret og lavere byggeprojekt for ”Søhaven” på hjørnet af Sølystvej 
og Borgergade i Silkeborg. 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, 
 

• at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 og § 17 (søbeskyttel-
seslinje og skovbyggelinje) til det ansøgte projekt. 

 

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 
Lokalplan 11-008 for Søhaven giver mulighed for, at der på hjørnet af Borgergade og Sø-
lystvej i Silkeborg kan opføres tre punkthuse på 3, 5 og 7 etager med en maksimal byg-
ningshøjde på henholdsvis 13 m, 19 m og 25 m.  
 
Silkeborg Kommune gav i august 2016 dispensation fra naturbeskyttelsesloven til et byg-
geprojekt med de nævnte byggehøjder. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgø-
relsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i januar 2018 ændrede dispensationen til et 
afslag. Tilbage i 2003 omgjorde det daværende Naturklagenævn også en dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven til byggeri på grunden. Projektet var baseret på en tidligere lokal-
plan. 
 
Ved den seneste afgørelse fandt klagenævnet bl.a., at realisering af projektet ville medføre 
en så væsentlig tilsidesættelses af de landskabelige hensyn der skal varetages ved admini-
stration af søbeskyttelseslinjen, at der ikke var grundlag for en dispensation. Der blev 
navnlig lagt vægt på, at det ansøgte byggeri på op til 25 m ville adskille sig væsentligt fra 
den eksisterende noget lavere bebyggelse langs søens nordside, og at byggeriet derfor ville 
fremstå meget markant i landskabet. Det indgik tillige i nævnets vurdering, at der på da-
værende tidspunkt var uklarhed om realisering af ”byporten” til Alderslyst, da der på tids-
punktet for nævnets afgørelse ikke forelå en endeligt vedtaget lokalplan for projektet på 
hjørnet af Borgergade og Ansvej.  
 
Silkeborg Kommune har i januar 2019 modtaget en ny ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen 

og skovbyggelinjen til et revideret projekt, hvor byggehøjden for de to østligste punkthuse er reduceret i 

forhold til det oprindelige projekt. Ansøgningen omfatter nu tre punkthuse i 3, 4 og 5 etager med en maksi-

mal bygningshøjde på henholdsvis 13 m, 16½ m og 20 m. Bygningernes placering på grunden er uændrede i 

forhold til tidligere.  

 



 

 

Situationsplan 
 
Nabohøring 

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven har været sendt i høring hos om-
kringboende i perioden fra den 5. til 28. februar 2019. Høringen gav anledning til 18 hø-
ringssvar, hvoraf de 17 taler imod projektet. Liste over indsigere fra nabohøring 1. samt 
indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
Arealerne kom i fornyet udbud i foråret 2019 og der blev efterfølgende indgået en ny betin-
get salgsaftale.   
 
Ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje kom i fornyet nabohø-
ring i perioden 19. juni til 12. august 2019. Høringen gav anledning til 10 høringssvar, der 
alle taler imod projektet, og hvor der er 6 ”gengangere” fra den første høring. Liste over 
indsigere fra nabohøring 2. samt indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
Bemærkninger - opsummering 

I mange høringssvar gives udtryk for et ønske om at bibeholde hele området som en by-
park med fri adgang til søen, hvor der f.eks. kunne etableres legeplads, madpakkehus, sø-
bad, fitnessudstyr mv. En bypark skal etableres dels af hensyn til områdets beboere og 
dels af hensyn til det plante- og dyreliv, der findes i området i dag – her nævnes bl.a. store 
gamle træer og at der ses flagermus, odder, isfugl og fiskehejre i området. 
 
Der gives udtryk for, at byggeriet – også med det reviderede projekt – vil blive uaccepta-
belt højt uden hensyntagen til de eksisterende boliger i området.  Det opleves som re-
spektløst og retskrænkende, hvis Silkeborg Kommune trods to omgjorte dispensationer be-
slutter at give en ny dispensation. 
 
Der peges på, at flere boliger vil skabe yderligere trafik og nærtboende udtrykker frygt for, 
at byggeri vil give anledning til sætningsskader.      
 



 

Endvidere gøres opmærksom på, at byggeri på Søhaven vil give anledning skygge- og ind-
bliksgener og at udsigten fra. bl.a. Midtjysk Boligselskabs boliger på østsiden af Borger-
gade vil blive stærkt forringet.  
 
Det tilkendegives, at projekttegningerne skulle være fortegnede/voldsomt forskønnede og 
at store dele af området til tider står under vand. 
 
Ansøger er blevet partshørt ved begge nabohøringer, men har ikke fundet anledning til at 
kommentere på de fremsendte høringssvar.  
 
Vurdering 
Plangrundlaget for Søhaven blev vedtaget i 2016, og det er alene hensynet til de landska-
belige og biologiske interesser i forhold til Silkeborg Langsø, der kan lægges til grund for 
kommunes behandling af dispensationsansøgningen.  
 
I forhold til den tidligere klagenævnsafgørelse fra 2018 skal det bemærkes, at der nu foreligger en endeligt 

vedtaget lokalplan for byggeri i op til 7 etager og med en maksimal bygningshøjde på 24 meter på hjørnet 

af Borgergade og Ansvej. Den endelige vedtagelse af lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet, der i 

starten af året stadfæstede byrådets endelige vedtagelse.  

Efterfølgende er der  givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til den meget begrænsede del af bygge-

riet på Ansvej/Borgergade, der kommer tættere på søen end det nuværende byggeri. Dispensationen blev 

ikke påklaget. 

Endvidere er der umiddelbart nord for Søhaven på hjørnet af Sølystvej og Borgergade givet mulighed for 

byggeri i op til 20 meter svarende til bygningshøjden på det højeste af de tre ansøgte punkthuse på Søha-

ven.   

Med hensyn til skovbyggelinjen skal det bemærkes, at byggelinjen tager udgangspunkt i beplantning ved 

Papirfabrikken. Byggeriet kræver derfor formelt en dispensation fra skovbyggelinjen, men den ses ganske 

uden betydning i forhold til det ansøgte projekt på Søhaven, der ligger på den modsatte side Silkeborg 

Langsø.  

Planområdet ligger centralt i Silkeborg by og store dele af arealet har tidligere været be-
bygget. Søhaven indgår samtidig i en strækning langs Christian 8. Vej og Borgergade, hvor 
der efter den gældende kommuneplan kan ske fortætning og bygges højt.  
 
Teknik- og Miljøafdelingen finder, at det ansøgte projekt med punkthuse og optrapning af 
byggehøjden mod det allerede opførte og planlagte byggeri på østsiden af Borgergade ind-
ordner sig byens skala, og at det er i overensstemmelse med de landskabelige hensyn, der 
skal varetages ved administration af søbeskyttelseslinjen det pågældende sted.   
 
Ligeledes er det Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at dispensation til byggeri i over-
ensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og herunder dens zonering ikke vil stride 
mod de hensyn, der efter naturbeskyttelseslovens § 16 skal varetages i forhold til områ-
dets biologiske interesser. Dette gælder også internationalt beskyttede bilag IV-arter som 
odder og arter af flagermus.  
 



 

 
 
Visualisering af det reviderede byggeprojekt set fra Christians 8. Vej ved Kvickly. De tre 
punkthuse (hvide) samt det planlagte projekt på hjørnet af Borgergade og Ansvej (grå). 
 

Borgerinddragelse 

Ansøgningen har været sendt i høring hos omkringboende to gange i perioderne 5. til 28. februar og 19. 
juni til 12. august 2019. 

 

Økonomi 
. 
 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

 

Bilag 
1 (Høringssvar ved 1. nabohøring - 7924233) 

2 (Høringssvar ved 2. nabohøring - samlet - 7972125) 

 

Beslutning 

 

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Dato: 09-10-2019 



 

 
For indstillingen stemte Hans Okholm, Susanne Jacobsen og Flemming Heiberg, imod 
stemte Peter Sig Kristensen, Claus Løwe Klostergård, Jonas Sivertsen og Svend Thue Dam-
gaard. 
 
Hans Okholm, Susanne Jacobsen og Flemming Heiberg begærer sagen til byrådets afgø-
relse jf. Styrelseslovens § 23. 
 
Ej til stede 

  

. 
 

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 

 
Indstillingen godkendt.  
Imod stemte Socialdemokratiet (A), Alternativet (Å) og Enhedslisten (Ø). 
Enhedslisten (Ø) stemmer imod at meddele dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da 
byggeriet på grunden vil påvirke naturen på arealet negativt.  
Ej til stede 

  

Helga Sandorf Jacobsen (V) og Lars Faarup (A). 
 
 


