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Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 33 

Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 er fremlagt i offentlig høring 

fra 4. marts til 6. maj 2019. 

Hvis du har indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til forslaget, skal du 

sende dem på e-mail til: teknisk@silkeborg.dk 

Hvis du hellere vil skrive et brev, skal du sende det til:  

Silkeborg Kommune  

Søvej 1 

8600 Silkeborg 

Silkeborg Kommune skal have modtaget dine bemærkninger senest 6. maj 2019. 

Der har været afholdt forudgående høring fra 9. oktober – 8. november 2018 med 

indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, jf. planlovens §23c. Der indkom to 

høringssvar i høringsperioden. 

Hvad er et tillæg til kommuneplanen? 

Et tillæg til kommuneplanen supplerer den gældende kommuneplan. For eksempel 

udarbejder Silkeborg Kommune tillæg til kommuneplanen, hvis der skal ske 

ændringer i – eller tilføjelser til den gældende kommuneplan. Den gældende 

kommuneplan for Silkeborg Kommune kan findes på kommunens hjemmeside på 

adressen: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/  

 

Retsvirkninger 

Planlovens § 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens 

gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jvf. 

dog §§ 19 og 40. 

 

Planlovens § 12, stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte 

sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge-

bestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er 

omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

 

Planlovens § 12, stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan 

kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud 

kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt 

til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en 

byplanvedtægt. 

 

Redegørelse 

Baggrund og formål 

Kommuneplantillæg 33 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i 

tilknytning til lokalplan 13-021. 

 

Tillægget skal sikre, at der efter ved vedtagelse af lokalplanen er 

overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer. 

 

mailto:teknisk@silkeborg.dk
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/
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Lokalplan 13-021 udlægger området til centerformål og offentlige formål med 

mulighed for etablering af ny skole og haller mv. nord for den ”gamle” 

Dybkærskolen. 

 

Gældende kommuneplan 

Området er omfattet af følgende kommuneplanrammer: 

• 13-C-01 er udlagt til centerformål og omfatter Dybkærcenteret, Dybkær 

Kirke og idrætshal. 

• 13-O-02 er udlagt som offentligt område og omfatter blandt andet 

Dybkærskolen og en stor del af idrætsbanerne. 

• 13-R-03 er udlagt som rekreativt område og omfatter de østlig beliggende 

idrætsbaner. 

• 13-B-10 er udlagt som boligområde med til området hørende institutioner og 

anlæg og omfatter et grønt område. 

• 13-B-11 er udlagt som boligområde med til området hørende institutioner og 

anlæg og omfatter et grønt område. 

 

Ændringer i kommuneplanen 

Der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 med 

følgende indhold: 

• 13-C-01. Denne kommuneplanramme beholder samme geometri men med 

ændringer til indhold om bl.a. bygningshøjder. 

• 13-O-02. Denne kommuneplanramme udvides, så den kommer til at omfatte 

en del af 13-R-03, 13-B-11 og 13-B-10. Der ændres i rammens indhold om 

bl.a. bygningshøjder. 

• 13-B-10, 13-B-11 og 13-R-03 tilpasses i deres geometri i henhold til 

udvidelse af ramme 13-O-02. 

 

 

Klima og bæredygtighed 

Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende. 

Derudover skal der udarbejdes en plan for håndtering af skybrud. 

 

Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer påvirkes ikke af nærværende kommuneplantillæg. 

 

International naturbeskyttelse  

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor området. 

 

Det er vurderet, at planen i sig selv eller sammenhæng med andre planer ikke vil 

påvirke Natura 2000-områderne. 

 

National naturbeskyttelse 

Den nordlige del af rammeområde 13-C-01 er omfattet af fredskov. Bebyggelse 

eller anlæg i fredskoven kræver dispensation fra Miljøstyrelsen. 

 

Rammeområde 13-C-01 og 13-O-02 er omfattet af skovbyggelinje. Ny bebyggelse 

forudsætter derfor en dispensation fra eller reduktion af skovbyggelinjen. 

 

Rammeområde 13-C-01 og 13-O-02 er helt eller delvist omfattet af 

kirkebyggelinjen til Gødvad Kirke. Telemast og byggeri over 8,5 m i højden skal 

vurderes ift. kirkebyggelinjen. 
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Produktionserhverv 

Silkeborg Kommune vurderer, at tillæg 33 ikke påvirker produktionserhverv eller 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

 

Miljøvurdering 

Ifølge ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en plan 

antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Kommuneplantillægget er vurderet til miljøvurdering på følgende punkter:  

 

• Virksomhedsstøj (støj fra centerområdet og boldbanerne) 

• Trafikstøj (støj fra omkringliggende veje) 

• Påvirkning fra varmecentralen (emissioner) 

• Belysningsgener (lyspåvirkning fra kunstgræsbane) 

 

Indhold 

Rammerne indeholder følgende:  

Ændring af kommuneplanramme 13-C-01  

Rammen ændres ikke i dens geometriske udstrækning, men ændrer indhold 

vedrørende bygningshøjder, opholds- og friarealer og størrelse for detailhandel. 

 

Ændring af kommuneplanramme 13-O-02 

Rammen udvides til at omfatte en del af 13-R-03, 13-B-10 og 13-B-11. Rammen 

ændrer indhold vedrørende bygningshøjder og antal etager. 

 

Ændring af kommuneplanramme 13-B-10 

Rammen ændrer geometrisk udstrækning i henhold til udvidelsen af 13-O-02. 

 

Ændring af kommuneplanramme 13-B-11 

Rammen ændrer geometrisk udstrækning i henhold til udvidelsen af 13-O-02. 

 

Ændring af kommuneplanramme 13-R-03 

Rammen ændrer geometrisk udstrækning i henhold til udvidelsen af 13-O-02. 
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Rammebestemmelser for 13-C-01 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-C-01 

 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Centerområde 

Specifik anvendelse: Bydelscenter 

 

Der kan opføres bebyggelse til center- og butiksformål, boliger, butikker, kontorer, 

restaurant og cafe, klinikker, udstillingslokaler, offentlige funktioner, idrætshaller, 

mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt 

andre funktioner, der med fordel kan placeres i et bydelscenter. Butikker kan 

opføres med et maksimalt bruttoareal på 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 1.500 

m2 for udvalgsvarebutikker. 

 

Generelle anvendelsesbestemmelser 
Underetagen i bebyggelse ud mod torve og pladser skal anvendes til 

publikumsorienterede aktiviteter. 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 

Bebyggelse 
Maksimal antal etager: 4 
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Maksimal højde: 15 m 

 

Kirken må dog opføres i op til 21 m for tårnet.  

 

Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse: 1 

Maksimalt tilladte miljøklasse: 1 

 

Det skal gennem bebyggelsens placering og eventuelle 

afskærmningsforanstaltninger m.m. sikres, at miljøstyrelsens gældende 

vejledninger vedrørende støj kan overholdes, herunder også støj fra parkering og 

varelevering m.m. til butikker, restauranter og lignende. 

 

Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende.  

 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den stedlige kloak- og vandforsyning.  

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, hvor der er mulighed for det. 

I områder, hvor der ikke er planer om fjernvarme, skal ny bebyggelse som 

udgangspunkt opføres som lavenergibyggeri. 

 

Ny bebyggelse skal have affaldsløsninger etableret og tilmeldes tømmeordning.  

 

Opholds- og friarealer 
Ved opførelse af ny bebyggelse til boliger skal der anlægges opholdsareal svarende 

til minimum 30 % af det bebyggede grundareal. 

Infrastruktur 
Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. 

Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, jf. 

kommuneplanen.  

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan udlægges areal til placering af 

mobilantennemaster, medmindre området er uegnet hertil. 

 

Særlige bestemmelser 
Dybkærcentret Gødvad, skal være et attraktivt center for handel og kulturliv i 

Gødvad. Der skal anlægges et centralt torv i området, som alle områdets funktioner 

har direkte tilknytning til. 

Detailhandel:  

I området er rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og 

omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål på 4.700 m2. 
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Rammebestemmelser for 13-O-02 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-O-02 

 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Offentlige formål 

Specifik anvendelse: Offentlige formål 

 

Offentlige formål som uddannelsesinstitutioner med tilknyttede idrætsfaciliteter, 

sundheds- og sociale institutioner, kulturelle formål, administrative formål, større 

samlede parkeringsarealer samt områder udlagt til andre lignende almennyttige 

formål. 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 

Bebyggelse 
Maksimal antal etager: 4 

Maksimal højde: 15 m 

 

Bebyggelse skal placeres og indrettes under særlig hensyntagen til de eksisterende 

bebyggelses-, beplantnings- og terrænforhold samt til de naturmæssige, 

kulturhistoriske og landskabelige interesser i omgivelserne i øvrigt. 
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Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse: 1 

Maksimalt tilladte miljøklasse: 1 

 

Det skal gennem bebyggelsens placering og eventuelle 

afskærmningsforanstaltninger m.m. sikres, at miljøstyrelsens gældende 

vejledninger vedrørende støj kan overholdes, herunder også støj fra parkering og 

varelevering m.m. 

 

Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende.  

 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den stedlige kloak- og vandforsyning.  

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, hvor der er mulighed for det. 

I områder, hvor der ikke er planer om fjernvarme, skal ny bebyggelse som 

udgangspunkt opføres som lavenergibyggeri. 

 

Ny bebyggelse skal have affaldsløsninger etableret og tilmeldes tømmeordning.  

 

Opholds- og friarealer 
Der skal etableres opholdsarealer i overensstemmelse med bebyggelsens 

anvendelse. 

 

Infrastruktur 
Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. 

Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, jf. 

kommuneplanen.  

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan udlægges areal til placering af 

mobilantennemaster, medmindre området er uegnet hertil. 
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Rammebestemmelser for 13-R-03 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-R-03 
 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Rekreativt område 

Specifik anvendelse: Rekreativt område 

 

Der kan ikke opføres bebyggelse i området. Dog kan der indrettes offentligt 

tilgængelige legepladser samt opføres mindre skure til opbevaring af legeudstyr 

m.m. samt til de nødvendige tekniske anlæg. 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 
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Bebyggelse 
Anlæg og evt. bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensyntagen til 

de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt omgivelsernes 

og det åbne lands interesser i øvrigt. Bebyggelsens højde skal minimeres. 

 
Opholds- og friarealer 
Eksisterende store træer og anden markant beplantning skal så vidt muligt bevares 

og ved fældning genplantes. 
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Rammebestemmelser for 13-B-10 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-B-10 
 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse: Boligområde – åben-lav 

 

Fritliggende enfamiliehuse i max. 2 etager, og de til området hørende institutioner 

og anlæg som fx børne- og ældreinstitutioner samt kollektive tekniske anlæg. 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 

Bebyggelse 
Maksimal bebyggelsesprocent: 30% af den enkelte ejendom 

Maksimal antal etager: 2 

Maksimal højde: 8,5 m 
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Facadehøjden ved skæring mellem facade og yderside tagbeklædning må 

maksimalt være 7,5 meter. 

Med mindre særlige forhold er gældende, må bebyggelse ikke placeres nærmere 

end 5 meter mod vej og 2,5 meter mod sti og vendeplads.  

Den enkelte ejendom skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m2 og max. 

1399 m2. Der skal på grunden kunne indskrives et kvadrat på min. 25 m x 25 m. 

 

Miljø 
Det skal gennem bebyggelsens placering og eventuelle 

afskærmningsforanstaltninger m.m. sikres, at miljøstyrelsens gældende 

vejledninger vedrørende støj kan overholdes. 

 

Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende.  

 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den stedlige kloak- og vandforsyning.  

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, hvor der er mulighed for det. 

I områder, hvor der ikke er planer om fjernvarme, skal ny bebyggelse som 

udgangspunkt opføres som lavenergibyggeri. 

 

Ny bebyggelse skal have affaldsløsninger etableret og tilmeldes tømmeordning.  

 

Opholds- og friarealer 
Ved bebyggelser omfattende mere end 6 boliger skal der udlægges et areal på min. 

15 % af det samlede områdes grundareal (brutto) til fælles friarealer, legepladser 

m.m. 

Infrastruktur 
Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. 

Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm. 

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan udlægges areal til placering af 

mobilantennemaster, med mindre området er uegnet hertil.  
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Rammebestemmelser for 13-B-11 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-B-11 

 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse: Boligområde – tæt-lav 

 

Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse eller gårdhus-bebyggelser i max 2 etager, 

beregnet for en familie, og de til området hørende institutioner og anlæg som fx 

børne- og ældreinstitutioner samt kollektive tekniske anlæg. 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 

Bebyggelse 
Maksimal bebyggelsesprocent: 30% af den enkelte ejendom 

Maksimal antal etager: 2 

Maksimal højde: 10 m 
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Facadehøjden ved skæring mellem facade og yderside tagbeklædning må 

maksimalt være 7,5 m. 

Med mindre særlige forhold er gældende, må bebyggelse ikke placeres nærmere 

end 5 meter mod vej og 2,5 meter mod sti og vendeplads. 

Den enkelte ejendom skal kunne udstykkes med en størrelse på min. 250 m2 og 

max. 700 m2. 

Max. 50 % af den enkelte grund kan efter en evt. udstykning fremstå bebygget 

(incl. carport og redskabsskure m.m.). 

 

Miljø 
Det skal gennem bebyggelsens placering og eventuelle 

afskærmningsforanstaltninger m.m. sikres, at miljøstyrelsens gældende 

vejledninger vedrørende støj kan overholdes. 

 

Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende.  

 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den stedlige kloak- og vandforsyning.  

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, hvor der er mulighed for det. 

I områder, hvor der ikke er planer om fjernvarme, skal ny bebyggelse som 

udgangspunkt opføres som lavenergibyggeri. 

 

Ny bebyggelse skal have affaldsløsninger etableret og tilmeldes tømmeordning.  

 

Opholds- og friarealer 
Der skal udlægges et areal på min. 20 % af det samlede områdes grundareal 

(brutto) til fælles friarealer, legepladser m.m. 

Ikke bebyggede arealer på den enkelte grund skal udlægges til adgangs- og 

parkeringsareal samt til private opholdsarealer. Opholdsarealerne ved de enkelte 

boliger skal være velbeliggende i forhold til solen og udlægges i forbindelse med 

boligens primære opholdsrum. 

 

Infrastruktur 
Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. 

Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm. 

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan udlægges areal til placering af 

mobilantennemaster, med mindre området er uegnet hertil.  

 


