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SILKEBORG KOMMUNE KP-TILLÆG 

Redegørelse 

Baggrund og formål 

Kommuneplantillæg 40 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i 

tilknytning til lokalplan 13-022. 

 

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

overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer. 

 

Lokalplan 13-022 udlægger området til boligformål med mulighed for etablering af 

åben-lav, tæt-lav og etageboliger samt fri- og opholdsarealer. 

 

Gældende kommuneplan 

Området er omfattet af kommuneplanramme 13-B-07 som udlægger området til 

blandet boligområde med tæt-lav som fremherskende samt de til området hørende 

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

anlæg. 

 

Ændringer i kommuneplanen 

Der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 som 

fastholder samme geometriske afgrænsning af kommuneplanramme 13-B-07, men 

øger max. antal etager fra 2 til 4 etager samt den max. højde fra 8,5 m til 18 m. 

 

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 

Størstedelen af rammeområde 13-B-07 fik ophævet skovbyggelinjen i forbindelse 

med gældende lokalplan 13-001. Når lokalplan 13-001 ophæves træder 

skovbyggelinjen i kræft igen og ny bebyggelse forudsætter derfor en dispensation 

fra eller reduktion af skovbyggelinjen. 

 

Produktionserhverv 

Silkeborg Kommune vurderer, at tillæg 40 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 skal ikke miljøvurderes, men lokalplanen er vurderet til 

miljøvurdering på følgende punkter:  

• Afledning af overfladevand 

• Støj (herunder trafikstøj) 



Indhold 

Rammerne indeholder følgende:  

 

Ændring af kommuneplanramme 13-B-07 

Rammen ændrer indhold vedrørende bygningshøjder og antal etager samt 

bestemmelser vedrørende opholds- og friarealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILKEBORG KOMMUNE KP-TILLÆG 

Rammebestemmelser for 13-B-07 

Nyt boligområde ved Oslovej i Gødvad 

 

 

Afgrænsning af rammeområde 13-B-07 

 

Anvendelse 
Generel anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse: Blandet boligområde 

 

Boligområde med blandet åben-lav-, tæt-lav- eller etagebebyggelse samt de til 

området hørende institutioner og anlæg som fx børne- og ældreinstitutioner samt 

kollektive tekniske anlæg. 

 

Generelle anvendelsesbestemmelser 
Der forudsættes udarbejdet lokalplan for området, som fastlægger omfang og 

placering af de forskellige bebyggelsestyper. 

 

Zonestatus 
Nuværende zonestatus: Byzone 

Fremtidig zonestatus: Byzone 

 

Bebyggelse 
Maksimal bebyggelsesprocent: 40% for den enkelte ejendom 

Maksimal antal etager: 4 

Maksimal højde: 18 m 

 



Miljø 
Det skal gennem 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. 

 

Opholds- og friarealer 
Der skal etableres opholdsareal svarende til 25 % af etagearealet. 

 

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. 

 

Særlige bestemmelser 
Skovskrænterne er et særligt karakteristisk træk i og udenfor rammeområdet, og 

bebyggelsen skal tage bedst muligt hensyn til denne. Terrænregulering skal 

minimeres efter anlæg af bebyggelsen og de uberørte skrænter mod nord skal 

være friholdt fra bebyggelse. Dog kan det i forbindelse med etablering af 

bebyggelsen være muligt at lave de fornødne reguleringer af terrænet, der tjener til 

bebyggelsens og vejens hensigtsmæssige indretning. 

 


