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8 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 44 
til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 samt 
lokalplan 10-034 for boliger ved Dalgasgade

Sagsbehandler: DR13545

SagsID: EMN-2018-04305

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 
10-033 samt lokalplan 10-034 for boliger ved Dalgasgade bliver igangsat på baggrund af 
ansøgning og bebyggelsesplan for ca. 125 etageboliger.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

! at igangsætning af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 og 
lokalplan 10-034 godkendes med udgangspunkt i den fremsendte bebyggelsesplan,

! at der igangsættes en 2 ugers forhøring om kommuneplantillæget, hvor der indkaldes 
idéer og forslag til den kommende planlægning

! at der gives mulighed for at gennemføre projektet som to særskilte lokalplaner

Beslutning

Indstillingen godkendt.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre fremsendt en bebyggelsesplan for etageboliger i 
Dalgasgade. 

Området, som ønskes bebygget, er en del af det tekniske anlæg omkring banelegemet. 
Området har tidligere været i spil som et alternativ til Drewsensvejs forlængelse, men da 
plangrundlaget for det alternative vejtrace ikke blev vedtaget, er der nu ønske om at bygge 
boliger på ejendommene. 

Området ligger i anden række bagved eksisterende ejendomme og anvendes i dag som teknisk 
anlæg i forbindelse med banen. Arealet ligger ca. 3 meter lavere end ejendommene, der ligger 
direkte ud til Dalgasgade. Imellem lokalplanområdet og banen ligger et forholdsvist bredt 
bælte af fredskov.



Side 27

Bebyggelsesplan og facader lokalplan 10-033

Projektet består af to typer af bebyggelse, som begge afskærmer resten af Dalgasgade fra støj 
fra banen. Det vestlige projektet, som ligger ud mod Vestre Ringvej, fremstår med 
etageboliger i 4-6 etager. Boligerne varierer i størrelse fra 2 til 4-5 værelser, hvilket er med til 
at sikre en varieret beboersammensætning. Bebyggelsen fremstår med stor variation både i 
højder, materialer og farver, og materialer skifter fra tegl, til lette kobberlegerede plader over i 
sort zink. Ankomsten til området er via indkørslen til FOA. Herfra er der adgang til 
parkeringskælder under ejendommen. Cykelstien til Funder, der er ledt under Vestre Ringvej, 
er videreført ind igennem området, hvilket forbedrer sikkerheden for cyklister og fodgængere.
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Bebyggelsesplan og facader lokalplan 10-034

Det østlige projekt ligger tæt ved tunnelen, der forbinder Sydbyen og Silkeborg Centrum. 
Projektet, der er tænkt som +50 boliger, består af to bebyggelser, der varierer i højden fra 2-4 
og fra 3-5 etager. Materialemæssigt fremstår bebyggelsen med facadehængt tegl og sort zink. 

Gældende planlægning
Området ligger indenfor kommuneplanramme 10-T-01, som udlægger området til tekniske 
anlæg og trafik anlæg. Der er ingen lokalplan, og området ligger i landzone. Flere af de 
arealer, der ligger langs banen og som har været anvendt som tekniske anlæg, ligger i dag i 
landzone, selvom de ligger centralt i byen. Dette skyldes, at områderne ikke tidligere har 
været lokalplanlagte og derfor ikke er blevet overført til byzone.

Kommuneplantillæg
Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår 
anvendelse. Der skal derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til tillæg nr. 44 til 
Kommuneplan 2017-2028, som ændrer anvendelsen af området mellem Dalgasgade og banen 
og sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. 

Miljøvurdering
Planerne er endnu ikke screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Da lokalplanerne kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, skal miljøscreeningen 
forelægges for Klima- og Miljøudvalget. Inden planerne miljøscreenes skal der udarbejdes 
støjundersøgelser, der redegør for støj fra banen og fra Søndre Ringvej. 

Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for boligområder af denne 
karakter. Som opfølgning på dialogen med grundejer er der indarbejdet principper for 
bæredygtighed i planen i forhold til tilgængelighed, og cykelstien til Funder er forlænget 
igennem området for derved at sikre bedre forhold for cyklister og for fodgængere.

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at etablering af boliger kan have trafikale konsekvenser i 
området, og det skal undersøges, om det bliver nødvendigt at etablere trafikregulering i 
krydset mellem Dalgasgade og Vestre Ringvej. Hvis det viser sig nødvendigt, skal 
trafikregulering etableres i henhold til en frivillig udbygningsaftale, som offentliggøres sammen 
med lokalplanen. Herudover vurderes det, at den vestlige del af projektet kan blive komplekst, 
da der formodes at være støj fra Vestre Ringvej, som skal håndteres i bebyggelsen. Bygherre 
har derfor ønske om at dele projektet op i to lokalplaner, så de har mulighed for at komme i 
gang. 
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Projektet giver mulighed for at få ryddet op i kommuneplanrammerne, så ejendommene langs 
Dalgasgade kommer til at ligge i en boligramme i stedet for en ramme til teknisk anlæg.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der 
skal igangsættes en forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende 
planlægning jf. planlovens § 23c. Dette skyldes ændring af anvendelsesbestemmelserne i 
kommuneplanrammen.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der holdes en 2 ugers forhøring om 
kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.

Forslag til tillæg nr. 44 og lokalplan 10-033 og 10-034 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget 
og Byrådet inden det bliver fremlagt i offentlig høring. Der er aftalt møde med lokalrådet i uge 
43, hvor de orienteres om de nye projekter.


