
 

Dagsordenpunkt 

Godkendelse af  forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2017-
2028  og forslag til lokalplan 11-015 Centerområde ved 
Nylandsvej i Alderslyst, Silkeborg 
 

Sagsbehandler:  
Dr17208 

Sags-ID: EMN-2017-03979 
 

Resume 
Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-
2028 og lokalplan 11-015 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig 
fremlæggelse i 8 uger. 

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for omdannelse af området ved Nordre Skole. Lokalplanen 
giver således mulighed for nedrivning af en del af Nordre Skole med henblik på opførsel af 36  
plejeboliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede samt etablering af et kulturhus.  
Eksisterende hal og gymnastiksal med tilhørende omklædningsfaciliteter bevares.  

 

Kommuneplantillæg 5 omfatter desuden boldbanerne vest for skoleområdet, hvor der ønskes 
mulighed for at opføre et plejecenter.  

 

Planforslagene kan ses her: 
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?lokalplannr=11‐

015&lokalplanplanid=0 

 

 

 

 
Indstilling 
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, 
 

• at forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-015 godkendes og 
fremlægges i offentlig høring i 8 uger 

 
• at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. 



 

 
 

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 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 13. marts 2017 igangsætningen af en lokalplan 
for et område til centerformål ved Nylandsvej i Alderslyst. 
 
Nordre Skole anvendes ikke længere til undervisning, da eleverne i 2014 blev samlet på 
Sølystskolen på Gran Allé. Silkeborg Kommune har siden besluttet, at den utidssvarende 
bygningsmasse skal nedrives – dog sådan at to gymnastiksale, omklædningsrum og hallen 
fortsat er til rådighed for fritids- og sportsaktiviteter. 
 
Ejendomsafdelingen har således anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et kulturhus 
og 36 boliger for voksne udviklingshæmmede, som ønskes opført på den østlige del af 
Nordre Skole området i Alderslyst. Kulturhuset indrettes i en del af de eksisterende 
skolebygninger samt i ny bygning i én etage. Sportshallen med tilknyttede 
omklædningsfaciliteter indgår også i lokalplanområdet. 
 
Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I omfatter boliger til 
udviklingshæmmede, kulturhus og idrætsfaciliteter, delområde II er udlagt til offentligt 
grønt friareal.   
 
Forslag til lokalplan 11-015 giver mulighed for opførelse af knap 3.000 m² boliger i form af 
botilbud for udviklingshæmmede i 1-2 etager og ca. 500 m² kulturhus i 1 etage i 
tilknytning til eksisterende idrætsfaciliteter. Der etableres vejadgang til området fra 
Nylandsvej.     
 
Kommuneplantillæg 5 
Kommuneplantillæg 5 er udarbejdet for at sikre mulighed for etablering af en ny 
sammenhængende bebyggelse på hele Nordre Skole og boldbaneområdet.  
 
På boldarealerne ønskes opført plejecenter med 2 x 48 plejeboliger i 2 etager svarende til 
ca. 3-4.000 m². 
 
Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Der skal 
derfor sideløbende med lokalplanen fremlægges forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 
2017-2028 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem 
kommuneplanen og lokalplanen.  
 
Følgende forhold er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2017: 

 Ramme 11-C-13: ”Ny bebyggelse skal placeres og indrettes under særlig 
hensyntagen til den eksisterende bebyggelse”. Formuleringen slettes, da 
undersøgelser har vist, at bygningsmassen er i så dårlig stand, at kun en mindre del 
af bygningsmassen bevares.  



 

 Ramme 11-C-13: ”Hvor der kan anlægges acceptable tilkørselsveje skal 
parkeringsanlæg fortrinsvis etableres under terræn”. Formuleringen slettes, da al 
parkering til områdets faciliteter etableres på terræn. 

 Ramme 11-R-03: ”Området er udlagt til rekreativt område i form af idrætsanlæg”.  
Rammeområdet skal indeholde kommende plejeboliger og området ændrer derfor 
anvendelse til offentlige formål.  

 
Miljøvurdering 
Forslag til lokalplan 11-015 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget ikke medfører en 
væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og derfor ikke skal miljøvurderes.  
 
Bæredygtighed 
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bæredygtigheden i projektet er standard for 
områder med boliger og offentlige formål af denne karakter. Placeringen af offentlige 
institutioner i et boligområde, borgerinddragelsesprocessen og omfanget af friarealer 
vurderes over middel.  
 
 

Borgerinddragelse 
Der er afholdt flere borgermøder om projektet, senest 15. december 2016 på Sølystskolen. 
  
Der er nedsat et Idé og Programudvalg, som har arbejdet med planerne for omdannelse af 
Nordre Skole området. Formanden for Alderslyst Lokalråd sidder med i dette udvalg. 
 
Forslag til tillæg nr. 5 og lokalplan 11-015 vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. 
 
 

Økonomi 
. 
 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 
 
Bilag 
. 
 

Beslutning 
 

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Dato: 07-08-2017 

 
Indstillingen anbefales. 

 
 
Ej til stede 
  

Lars Faarup.  



 

Erling Prang deltog i stedet for Lars Faarup. 

 
 

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 14-08-2017 

 
Indstillingen anbefales. 
 
Ej til stede 
  

. 
 

Udvalg: Byrådet Dato: 28-08-2017 

 
Indstillingen godkendt.  
 
Ej til stede 
  

Lars Munksø (UP) 
 
 


