
Tak fordi du bidrog til debatten 
om Kommuneplan 2017

Kære borger

Mange tak for dit bidrag til kommuneplan 2017, som Byrådet 
netop har revideret. Den træder i kraft 12. oktober 2017.

Vi er rigtig glade for den store interesse, der har været for 
kommuneplanen. Flere end 2.000 borgere har deltaget aktivt i 
debatten om vores kommunes fremtid på de 26 borgermøder, vi 
har holdt i samarbejde med lokalrådene under høringsperioden. 
Rigtig mange er ligeledes kommet med input, ønsker og forslag til 
kommuneplanen.

Sådan har vi behandlet dit høringssvar
I alt har vi modtaget og behandlet 500 høringssvar, som vi har 
brugt i udarbejdelsen af Kommuneplan 2017. Vi har foretaget en 
række ændringer i kommuneplanen i forhold til det forslag, der 
var i høring, på baggrund af dine og andre borgeres, virksomhed-
ers og foreningers input.

Du finder alle høringssvar og vores bemærkninger på 
kommuneplan.silkeborg.dk. De er sorteret efter lokalområde 
eller tema. I vedhæftede notat kan du se alle ændringer. 

Der er også foretaget en miljøvurdering af kommuneplanen. 
Redegørelsen finder du sammen med kommuneplanen. 

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om kommuneplanen 
og behandlingen af dit høringssvar, samt hvordan du klager. Dem 
finder du på næste side. Har du andre spørgsmål, så tag endelig 
fat i os.

God fornøjelse med Kommuneplan 2017.

Venlige hilsner 
Silkeborg Kommune

Kontakt os
Teknik- og Miljøafdelingen 
Tlf.: 89 70 10 00 
teknisk@silkeborg.dk

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/9948


Mit høringssvar har fået positiv tilkendegivelse eller afventer 
nærmere planlægning og undersøgelser – hvad betyder det?
Der er flere høringssvar, som vi ikke kan indarbejde i 
kommuneplanen. Det er typisk fordi, forslaget i sig selv vil kræve 
en offentlig høring eller en nærmere planmæssig vurdering. 
Sådanne forslag skal indsendes selvstændigt som en ansøgning 
om lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Mit høringssvar er sendt til besvarelse ved et andet politisk 
udvalg – hvad betyder det?
Enkelte høringssvar har helt eller delvist indeholdt forhold, 
som ikke falder ind under en kommuneplan og derfor ikke kan 
indarbejdes eller behandles i kommuneplanen. Eksempelvis 
forholder kommuneplanen sig ikke til, om der skal opsættes flere 
bænke i dit lokalområde. Det er en overordnet plan for, hvordan 
vores kommune skal udvikle sig de næste 12 år.

Høringssvar der falder uden for kommuneplanen bliver derfor 
sendt til behandling ved de respektive politiske udvalg og 
forvaltninger. De vil besvare hvert enkelt høringssvar selvstændigt.

Hvad betyder kommuneplanen for mig?
Kommuneplanen er en samlet plan for, hvor vi gerne vil bevæge 
os hen som kommune de næste 12 år. Hvor skal der fx være 
boliger og erhverv, hvor tæt skal vi bo, og hvor er der plads til nye 
grønne områder?

Kommuneplan 2017 er et vigtigt værktøj, der sætter rammerne for 
den fysiske udvikling af vores kommune, så Silkeborg Kommune 
også i fremtiden danner de bedst mulige rammer for os alle. I 
kommuneplanen kan du også se hvilken udvikling, der er lagt op 
til i dit lokalområde og på din eller din nabos ejendom.

I kommuneplanen finder du:
• Overordnede politiske visioner og mål for  
 kommunens udvikling.

• Handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling  
 og arealanvendelse.

• Konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder   
 skal anvendes og bebygges.

• Redegørelse, der fortæller om baggrunden for målene. 

• Miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen.

Det er byrådet, der skal sørge for at føre kommuneplanen ud i 
livet. Byrådet kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud 
mod udstykning og bebyggelse i strid med planens rækkefølge-
bestemmelser og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse 
i strid med planens rammebestemmelser.

Hvordan klager jeg?
Du kan klage over retslige spørgsmål jf. planlovens § 58. Det vil sige, 
du kan klage, hvis du mener, regler er fortolket forkert, eller hvis 
kommunen ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. 
Du kan ikke klage, hvis kommunen efter din opfattelse burde have 
truffet en anden afgørelse.

Du skal indgive din klage inden 8. november – altså fire uger efter, 
afgørelsen offentliggjort. 

Klagemyndighed er Planklagenævnet. På deres hjemmeside 
nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID 
og indsender din klage. Klagen sendes automatisk til Silkeborg 
Kommune.

Gebyr for at klage
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i 
Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk 
betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og 
organisationer er gebyret 1.800 kr.

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er en særlig grund 
til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender 
anmodningen til klagenævnene, der afgør, om din anmodning kan 
imødekommes.

Klage for domstolene
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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