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11 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 17 
til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 41-004 for et 
boligområde ved Mørksøvej i Virklund

Sagsbehandler: DR28876

SagsID: EMN-2017-05383

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 
41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund bliver igangsat på baggrund af ansøgning 
og bebyggelsesplan for blandet boligbyggeri med 24 gårdhavehuse og etageboligbebyggelse 
med 68 lejligheder.

Oversigtskort over nord-østlig del af Virklund

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,
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! at igangsætning af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et 
boligområde ved Mørksøvej i Virklund godkendes, med udgangspunkt i den fremsendte 
bebyggelsesplan.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Martin Jakobsen. Lars Hansen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre fremsendt en bebyggelsesplan for et boligområde ved 
Mørksøvej i Virklund. 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at vi har modtaget en ansøgning fra grundejer, 
som ønsker at udvikle et område med forskellige slags boliger.

Området i Virklund øst for Horsensvej ligger tæt på naturen men fremstår visse steder 
nedslidt, det er et sted der har behov og potentiale for omdannelse. Der vil med 
lokalplanprojektet ske en omdannelse af de tidligere erhvervs- og boligarealer til 
boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes mål om at 
gennemføre en del af byudviklingen gennem fortætning og byomdannelse.

Lokalplanområdet er placeret i den nordøstlige del af Virklund på Mørksøvej og omfatter 
matr. nr. 3bz, 3ci, 3bq, 3cn, 3bi, 3af og del af vejlitra 7000t Virklund By, Them.

Lokalplanområdet er ca. 39.000 m2 og ligger i byzone. Arealerne nord og øst for 
lokalplanområdet er fuldt udbygget med parcelhusbebyggelse, mens arealerne syd og vest 
for lokalplanområdet består af en mere spredt erhvervsbebyggelse med store åbne arealer 
imellem. 

Ny bebyggelse drejer sig konkret om: 
! 24 gårdhavehuse, har et bygningsareal på ca. 3.400 m2

! 68 ”landsbylejligheder”, fordelt på to landsbyer, har et bygningsareal ca. 6.600m2

De 24 gårdhavehuse er indrettet i 2 etager og indrettet så hvert hus har en udendørs 
privat gårdhave, som vender mod sydvest eller sydøst, således uderummene er orienteret 
optimalt efter dagslyset. 

De to ”landsbyer”, består af boligenheder på 2 til 3 etager + tagterrasse. Hver ejendom 
indeholder 4 boliger i forskellige størrelser, hvor den mindste er 63 m². Der er enten store 
haverum eller private tagterrasser tilknyttet de enkelte lejligheder. 
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Gældende planlægning
Området ligger indenfor kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03, som er udlagt til
erhvervsformål. 

Gældende kommuneplanramme 41-E-06 indeholder en særlig bestemmelse om at området 
kan omdannes til boligformål på baggrund af en bebyggelsesplan, der omfatter hele rammen. 
Bebyggelsesplanen skal udarbejdes under hensyntagen til støjbelastningen fra virksomheder, 
vejstøj, øvrige miljøpåvirkninger som f.eks. lugt, luftforurening mm., boligers indpasning i 
terræn, vejadgang fra Mørksøvej og intern vejbetjening. 

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 80.06, som udlægger lokalplanområdet til 
erhvervsformål til industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, 
engroshandel samt forretningsvirksomhed, i tilknytning til det pågældende erhverv.

En begyndende omdannelse af området til boliger, kræver særlig opmærksomhed til de 
virksomheder, som ligger i området der grænser op til lokalplanområdet. Der er i dag en 
eksisterende støjvold mod vest, som bliver og evt. udbygges i forbindelse med realisering af 
lokalplanen. Syd for området ligger Virklund Sport, men da bebyggelsesplanen udlægger 
parkering i den sydlige del af området, vurderes det, at afstanden mellem boliger og 
virksomhed er stor nok til at yderlige tiltag ikke er nødvendige. Mod nord og øst ligger et 
eksisterende boligområde med parcelhuse.

Bebyggelsesesplanen er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Kommuneplantillæg
Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår 
områdets udlæg til boliger. Der skal derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til 
tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 for at sikre, at der er den nødvendige 
overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. 

Miljøvurdering
Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 9. maj 2018. Teknik- og Miljøchefen indstiller, at 
der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for boligområder af denne 
karakter. 

Det er positivt, at et tidligere erhvervsområde, kan omdannes til et boligområde, der med sin 
placering giver mulighed for nem adgang til naturen og ændre et tiloversblevet 
erhvervsområde til et attraktivt bosætningsområde samt at parkeringen ligges i kanten af 
lokalplanområdet.

Forhåndsdialog
I forbindelse med bebyggelesesplanen har der været en forhåndsdialog med bl.a. Veje og 
Trafik for at sikre, at parkeringsforhold, vendepladser og vejudlæg er placeret bedst muligt, så 
trafik ind gennem boligområdet begrænses. Dermed kan områderne mellem boligerne 
fredeliggøres.

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommunens 
ønske om at omdanne området fra erhverv til boligområde i nærhed til naturen jf. den særlige 
bestemmelse i kommuneplanens rammeområde.
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På den baggrund, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at ændringerne i kommuneplanen ikke 
er så væsentlige, at der skal igangsættes en forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til 
den kommende planlægning jf. planlovens § 23c.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget inden det 
bliver fremlagt i offentlig høring i 4 uger.

Bilag
1 (Projektbeskrivelse - Lokalplan 41-004 for boligområde ved Mørksøvej i Virklund - 7034552)
2 (Revideret situationsplan 1_1000 - 7042142)
3 (Screening af kommuneplantillæg 17 og lokalplan 41-004 for boligområde ved Mørksøvej i 
Virklund - 7034546)
4 (Bæredygtighedsværktøj_Lokalplan 41-004 for boligområde ved Mørksøvej i Virklund -
7036161)


