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Dispensation fra skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje til at opføre 
tre punkthuse med tilhørende anlæg på Søhaven - hjørnet af 
Sølystvej og Borgergade i Silkeborg    
 

Silkeborg Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 

(skovbyggelinje) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) til at opføre en boligbebyggelse med 

tilhørende anlæg på Søhaven – matr. nr. 1140, 1141, 821a, 821b, 1179, 1180, 1182 og 

1183 alle Silkeborg Markjorder.  

 

Det ansøgte projekt omfatter 25 lejligheder fordelt på tre punkthuse i 3, 4 og 5 etager 

med en maksimal bygningshøjde på henholdsvis 13 meter, 16½ meter og 20 meter fra 

byggemodnet terræn. Byggeriet er udformet således, at de enkelte punkthuse forskyder 

sig en halv etage omkring opgangen placeret på en ca. 1,8 meter høj beplantet jordvold.  

 

Ud over punkthusene omfatter ansøgningen anlæg af interne veje, parkeringsarealer, 

beplantning, stiforløb mv. som vist og beskrevet for delområde 1 i Lokalplan 11-008 

Lokalplan for Søhaven - et område til boligformål samt grønt område.  

 

For så vidt angår lokalplanens delområde 2 gælder dispensationen alene til anlæg af en op 

til 3 meter bred sti med en belægning i stenmel og med et omtrentligt forløb som vist på 

situationsplanen på næste side.   

 

Planområdet er vist med blå markering på næste side. 

 

Dispensation og klage  

Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 11 og på baggrund af 

ansøgning modtaget 9. januar 2019. Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke 

er udnyttet inden 3 år. 

 

Dispensationen vil blive annonceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 13. 

november 2019. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

senest den 11. december 2019. Klagevejledning er medtaget nedenfor. 

                                                

1. Bekendtgørelse nr. 934 af 27.juni 2017 af lov om naturbeskyttelse 
 

LABAN ARKITEKTER  

Torvet 9, 2 sal 

8600 Silkeborg 

Att. Henrik Kamp Ditlev 

 
 
Sendt på mail og digital post 

 

 
11. november 2019 
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Lokalplanområde vist med blå markering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationsplan fra ansøgningen 

 

 

 



 

 

Side 3 

Begrundelse for afgørelsen 

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) er bl.a. at sikre skovenes 

værdi som landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for 

dyr og planter.  

 

Skovbyggelinjen afkastes af offentlig ejet skov ved Papirfabrikken, der ligger syd for 

Silkeborg Langsø og øst for Viborgbroen/Borgergade. Der er over 200 meter fra det 

ansøgte byggeri på Søhaven til den byggelinjegivende skov. Silkeborg Kommune vurderer, 

at etablering af de tre punkthuse vil være uden betydning set i forhold til de konkrete 

landskabelige og biologiske hensyn, der skal varetages ved administration af 

naturbeskyttelseslovens § 17. Der er her lagt vægt på afstanden samt det tekniske anlæg 

Viborgbroen/Borgergade, der adskiller projektområdet fra skoven. 

 

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde 

landskabselementer og som levesteder samt spredningskorridorer for plante- og dyreliv. 

 

Søhaven ligger centralt i Silkeborg by, og store dele af projektområdet har tidligere været 

bebygget. Søhaven indgår samtidig i en strækning langs Christians 8. Vej og Borgergade, 

hvor der efter den gældende kommuneplan kan ske fortætning og bygges højt.  

 

For arealerne på hjørnet af Borgergade og Ansvej umiddelbart øst for Søhaven er der 

gennem lokalplanlægning og dispensation fra skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje givet 

mulighed for byggeri i op til 7 etager og med en bygningshøjde på 24 meter. På hjørnet af 

Borgergade og Sølystvej umiddelbart nord for Søhaven er der aktuelt ved at blive opført 

byggeri med en bygningshøjde på 20 meter. 

 

Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt på Søhaven med punkthuse 

i varierende højder i 3, 4 og 5 etager indordner sig byens skala. Byggeriet ”trapper op” fra 

den eksisterende villabebyggelse på sydsiden af Sølystvej mod det eksisterende og 

planlagt højere byggeri langs Borgergade og Ansvej.  

 

Søhaven indgår i en klar bymæssig sammenhæng, og det er Silkeborg Kommunes 

vurdering, at byggeriet vil kunne opføres i overensstemmelse med de landskabelige 

hensyn, som kommunen skal varetage ved administration af søbekyttelseslinjen. 

Tegninger af facader mod syd samt visualiseringer af det ansøgte byggeri set fra 

Christians 8. Vej er gengivet neden for.    

  Facader mod syd 
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Visualisering af de tre punkthuse set fra sydsiden af søen ved Christians 8. Vej.  

 

 

Planområdet er som vist på situationsplanen side 2 opdelt i to områder, hvor 

delområde 2 nærmest søen er udlagt til offentligt parkområde. De biologiske interesser 

inden for planområdet er langt overvejende knyttet til den sydlige del af planområdet, 

og der er i lokalplanen bl.a. stillet krav om, at tagrørsbevoksningen skal bevares, at 

den sydlige del af vandløbet Frøbækken skal stå uberørt, og at flere nærmere 

udpegede træer skal bevares. 

 

Den aktuelle ansøgning omfattet for så vidt angår delområde 2 alene etablering af en sti, 

der giver mulighed for adgang fra Sølystvej og Borgergade til det offentlige parkområde. 

Stiforløbet ønskes etableret på den nordlige del af parkområdet og Silkeborg Kommune 

finder, at anlæg af stien ikke strider mod de konkrete landskabelige og biologiske hensyn, 

der skal varetages ved administration af søbeskyttelseslinjen. 

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Der er ca. 1,4 km til nærmeste Natura 2000-habitatområde Silkeborgskovene. På grund af 

afstanden til planområdet er det er Silkeborg Kommunes vurdering, at byggeriet ikke vil 

påvirke arter og naturtyper på beskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  

 

Planlagt bygning i 7 etager 

 

Punkthuse 

Eksisterende bygning 
Villaer 



 

 

Side 5 

Relevante bilag IV-arter ved Silkeborg Langsø er odder og arter af flagermus. Odderen 

færdes og fouragerer langs bredden af Silkeborg Langsø, men der er ikke kendskab til, at 

den yngler i planområdet. Planområdet afgrænses af Borgergade og Sølystvej og er i dag 

et område med mange forstyrrelser. Området udgør derfor ikke et egnet yngle- eller 

rasteområde for odder. 

 

Planområdet er fourageringssted for flere arter af flagermus – særligt trold- og 

dværgflagermus. Der er i lokalplanen stillet krav om, at nogle af de gamle træer skal 

bevares og dermed bidrage til, at området fortsat kan fungere som fourageringssted for 

flagermus. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at det ansøgte byggeri ikke vil påvirke 

flagermusbestande i området negativt. 

 

Området ved Søhaven er også et muligt levested for isfugl og rørskoven langs søbredden 

er ynglested for blishøne og knopsvane. Der er i lokalplan 11-008 fastlagt bestemmelser 

om, at en stor del af vegetationen i tilknytning til søen skal bevares og at søbredden som 

udgangspunkt skal fremstå uberørt. Dette vil mindske potentielle forstyrrelser og 

Silkeborg Kommune vurderer, at byggeriets påvirkning af de nævnte arter vil være lille og 

uden betydning for bestandene i Silkeborgsøerne. 

 

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil påvirke odderen eller arter af flagermus og fugle 

negativt eller forstyrre deres økologiske funktionalitet.   

 

Historik og behandling af sagen 

Det gældende plangrundlag for Søhaven – lokalplan 11-008 – blev vedtaget af Silkeborg 

Byråd i april 2016. Planlægningen giver mulighed for, at der kan opføres tre punkthuse på 

3, 5 og 7 etager med en maksimal bygningshøjde på henholdsvis 13, 19 og 25 meter. 

 

Silkeborg Kommune gav i august 2016 dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at 

opføre tre punkthuse på 3, 5 og 7 etager. Danmarks Naturfredningsforening påklagede 

afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i januar 2018 ændrede dispensationen 

til et afslag.  

 

Silkeborg Kommune modtog i januar 2919 en ny ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven til et revideret projekt for tre punkthuse i 3, 4 og 5 etager med 

bygningshøjder på henholdsvis 13, 16½ og 20 meter.    

 

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven har været sendt i høring hos 

omkringboende i perioden 5. - 28. februar 2019 og igen i perioden 19. juni til 12. august 

2019.  

 

Sagen blev behandlet på møde i Klima- og Miljøudvalget den 9. oktober 2019, på møde i 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2019 og på møde i byrådet den 28. 

oktober 2019.  
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Byrådet besluttede her at give dispensation til det ansøgte. Beslutningsprotokol fra mødet 

er vedhæftet som bilag til afgørelsen.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Steen Vindum   Lone Lyrskov 

Borgmester    Kommunaldirektør 

 

 

 

 

 

Kopi af afgørelsen sendt til: 

Modtagere af nabohøring i februar og juni-august 2019. 

Danmarks Naturfredningsforening: dnsilkeborg-sager@dn.dk  

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Friluftsrådet, Silkeborg Afdelingen: soehoejlandet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité: silkeborg@dof.dk  

Naturstyrelsen, Søhøjlandet: SHL@nst.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk, jankarnoe@gmail.com  

Silkeborg Fiskeriforening (Formand@silkeborg-fiskeriforening.dk) 

Gjern natur: post@gjern-natur.dk 

 

 

 
 

 
Klagevejledning 
 

Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af 

ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og 

organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og 

organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som 

formål. 

 

En klage skal være skriftlig og skal være modtaget af Miljø- og fødevareklagenævnet 

senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Hvis afgørelsen er offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Ansøger får besked, hvis der 

klages. En tilladelse/dispensation må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet. 

 

mailto:dnsilkeborg-sager@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:silkeborg@dofaarhus.dk
mailto:SHL@nst.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:Formand@silkeborg-fiskeriforening.dk
mailto:post@gjern-natur.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, 

skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For 

virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr. 

 

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender 

anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet der afgør om din anmodning kan 

imødekommes. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og fødevareklagenævnets kompetence. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes inden klagefristen er udløbet. Du vil straks få besked, 

hvis der modtages en klage. I tilfælde af en klage, må dispensationen ikke udnyttes før 

sagen er afgjort af Miljø- og fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.  

 

Retsligt søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt. 
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