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1. Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formål

At give mulighed for etablering af et attraktivt bolig- og
erhvervsområde
 At ny bebyggelsen tilpasses områdets terræn og værdifulde
natur
 At sikre gode stiforbindelser internt i bebyggelsen og til det
overordnede stisystem i Kejlstrup Plantage
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2. Områdets afgrænsning og zonestatus
2.1
Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter følgende
matrikelnr.: matr.nr. 1xn og matr. nr. 1xo, V. Kejlstrup, Balle samt
parceller der efter den (dato for offentliggørelse) udstykkes fra de
nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2
Lokalplanen ligger i byzone.

2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på
kortbilag 2.
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3. Områdets anvendelse
3.1
Delområde I må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

3.2
Delområde II må kun anvendes til erhverv som undervisning, kontor
og lignende erhverv, som er forenelige med et boligområde.

3.3
Delområde III må anvendes til erhverv som brandstation eller andre
erhvervsformål, som er forenelige med boliger.
Der kan desuden etableres tankanlæg indenfor delområdet, med en
placering som vist på kortbilag 2. Se desuden § 6.6.

Ad. 3.3. Indenfor delområdet kan der
bl.a. etableres brand- og
redningsstation. Tankanlægget knytter
sig til denne anvendelse.
Tankanlægget vil dog også kunne
benyttes af andre, f.eks.
Hjemmeplejens servicebiler.

3.4
Der kan indenfor delområde II eller III opsættes en maste til f.eks.
mobiltelefoni og anden datadeling med tilknyttede teknikskabe i
større højde end de fastlagte bygningshøjder i § 6.1. Masten må have
en maks. højde på 36 m og skal placeres så sydligt i området som
muligt af hensyn til boligbebyggelsen i området.

3.5
Delområde IV udlægges til grønt område med regnvandsbassin. Der
kan ikke opføres yderligere bebyggelse indenfor området.

Ad. 3.5: Regnvandsbassinen skal
indarbejdes i det grønne og ikke have
karakter af teknisk anlæg.

3.6
Indenfor lokalplanområdet kan der uden for byggefelterne opføres 2
mindre bygninger på maks. 15 m2 hver og anlæg nødvendige for
privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, f.eks.
transformerstationer, masteanlæg, regnvandsbassiner, fælles
affaldsplads og andre tekniske anlæg. Bygningerne skal placeres og
udformes, så de er tilpasset den omgivende bebyggelse samt
områdets terræn og natur.

3.7
Der kan indenfor delområde I drives virksomhed til liberalt erhverv,
som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis:






Virksomheden drives af den, som beboer den pågældende
ejendom,
Virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter
af bolig ikke ændres
Virksomheden ikke medfører ulemper for områdets øvrige
beboere,
virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er
plads til på den pågældende ejendom,
Reklameskilte, falg og lignende ikke opsættes på
ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindelig navneog nummerskilt.
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4. Udstykning
4.1
Delområde I kan kun udstykkes efter en samlet plan.
Ingen grunde må udstykkes med et mindre areal end 400 m2.
De grønne arealer mellem byggefelterne udlægges til fælles grønt
område og kan ikke udstykkes jf. § 8.1.
Delområde II, III og IV kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog
foretages mindre skeljusteringer.
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Ad 4.1: Der er fastsat bestemmelser
om udstykning for at tilgodese § 10A i
Byggeloven. Hvis området skal
udstykkes, skal ejendommenes del af
etagearealet, parkeringspladser,
opholdsarealer, adgang til fælles
forsyningsledninger m.m. tinglyses på
ejendommene.
Se Byggeloven
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5. Veje, stier og parkering
5.1
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Kejlstrupvej. Vejadgangen
skal placeres som vist på kortbilag 2.

Ad.5.1. Vejadgangen skal desuden
fortsat betjene tæt-lav
boligbebyggelsen "Højgården".

5.2
Der udlægges areal til nye veje og stier, parkeringspladser og
manøvrearealer som vist på kortbilag 2.
Veje, stier, parkeringspladser og manøvrearealer udlægges og
anlægges efter vejlovgivningens regler.

5.3
På kortbilag 2 er der vist de arealer, der er udlagt til:
Adgangsvejen A-B udlægges med en bredde på minimum 10
m og et befæstet areal på minimum 6 m.
 Boligvejen C-D udlægges med en samlet bredde på 8 m,
hvoraf vejens befæstede flade skal have en bredde på
minimum 6 m.
 Der udlægges areal til stier med en principiel placering som
vist på kortbilag 2. Stier skal udlægges med en bredde på
minimum 3 m og anlægges med stenmel eller grus i en bredde
på minimum 2 m.


Ad. 5.3. Veje, stier og
manøvrearealer udlægges og
anlægges efter vejlovgivningens
regler, herunder vedr.
hjørneafskæring m.m.
Stier skal kobles på det omgivende
stisystem i Kejlstrup Plantage.

5.4
Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. § 39 i
lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr. 1048 af 3. november 2011).
Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende
vejregler.
Der skal være vendemulighed for lastvogne for enden af blinde veje.

Ad 5.4: Vedrørende udformningen af
vendepladser henvises til
Vejdirektoratets publikation: "Byernes
trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for
parkering og standsning m.v." (Tjek
nyeste publikation)
Læs mere :
Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
En del af beplantningen indenfor
delområde IV forventes fjernet, for at
sikre optimale oversigtsforhold i
forbindelse med trafikafviklingen til og
fra lokalplanområdet.

5.5
Indenfor delområde I må master til belysning af veje og stier ikke
overstige en højde på 3,5 m.
Generelt gælder det indenfor lokalplanområdet, at der må kun
anvendes armaturer til belysning af veje og stier, som retter lyset
nedad, og er rettet mod færdselsarealerne. Armaturer som spreder
lyset mod haver og fællesarealer er ikke tilladt.

Ad 5.5: Bestemmelsen skal forhindre
unødig lysforurening og istedet sikre,
at belysningen fremstår diskret og
afdæmpet.

5.6
Indenfor delområde I må der kun etableres én indkørsel med en
bredde på maks. 6 m til hver grund/ hver bolig. Overkørsler skal
placeres mindst 1/2 m fra kabelskabe, lysmaster o.lign.

5.7
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Indenfor delområde I skal der anlægges mindst 1½ p-pladser pr.
bolig. 1 p-plads pr. bolig skal etableres i tilknytning til den enkelte
bolig/på den enkelte grund - resterende p-pladser kan etableres
rundt omkring i området.
Indenfor delområde III og IV skal der anlægges mindst 1 p-plads pr.
50 m2 erhverv.

Ad 5.7: Når parkeringsarealerne til
tæt-lav bebyggelse samles vil
arealforbruget til parkering blive
mindre. Det vil give mulighed for
anlæg af større fælles opholdsarealer.
Garager, carporte o.lign. medregnes
som p-pladser.

For hele lokalplanområdet gælder, at antallet af handicappladser
bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med
tilhørende anvisninger.

5.8
Indenfor delområde I skal cykelparkering ske på den enkelte grund.
Indenfor delområde II og III skal der anlægges mindst 1 cykel pplads pr. 100 m2 etageareal.

5.9
Inden for delområde I er det fra kl. 20.00-06.00 ikke tilladt, at
parkere eller henstille:



biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg.
større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og
lignende.
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Ad 5.9: Bestemmelsen kan dog
fraviges ved særlige arrangementer
efter tilladelse fra Silkeborg
Kommune.
Hensigten med bestemmelsen er at
sikre, at området fremtræder
ordentligt. Opbevaring af større både,
uindregistrerede køretøjer og
campingvogne kan derfor kun finde
sted i dertil indrettede bygninger.
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6. Bebyggelsens omfang og placering
6.1
Følgende bebyggelse kan opføres indenfor området:

Delområde I:
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
30.
Befæstelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.
Maks. højde: 7,5 m.

Delområde II:
Maks. etageareal: 4500 m2 (BBR)
Maks. højde: 10 m

Delområde III:
Maks. etageareal: 3200 m2 (BBR)
Maks. højde: 7,50 m

Delområde IV:
Der er ikke mulighed for at opføre yderligere bebyggelse indenfor
delomådet.

Ad 6.1:Der kan opføres ialt 53 boliger
indenfor delomoråde I.
Bebyggelsesprocenten udtrykker
etagearealets procentvise andel af
grundens areal. (BBR)
Befæstelsesprocenten omfatter alle
oveflader med fast belægning såsom
fliser og asfalt samt arealer med
bebygelse. Bestemmelserne skal
sikre, at området fremtræder grønt og
at der er mulighed for at regnvand
kan nedsive lokalt.
Kravet vedrørende
regnvandsafledning stammer fra
Spildevandsplan 2011 – 2021.
Baggrunden for kravet er, at de fleste
regnvandssystemer er dimensioneret
efter en samlet
befæstelse/bebyggelse på 60 %.
Befæster man yderligere, er der risiko
for oversvømmelser andre steder på
systemet.
Indenfor delområde II gives ikke
mullighed for væsentlig øget
bebyggelse, men anvendelserne gøres
mere bred jf. §3, således at
bygningerne indenfor området kan
anvendes til andre formål end
undervisningsfaciliteter for Teknisk
Skole.
Indenfor delområde III øges
byggemuligheden med 400
m2. Eventuel ny bebyggelse skal
placeres ovenpå
administrationsbygning (syd for den
højeste del af bygningen) eller
alternativt på værkstedebygningen
længst mod syd, således at den øgede
bygningshøjde ikke medfører
skyggegener for boligbebyggelsen
nord for området, delområde I. Der
gives desuden mulighed for
at etablere et tankanlæg indenfor
området.

6.2
Delområde I:
Ny bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter, som
er vist på kortbilag 2.

Ad 6.2: Søen er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3. Der må
ikke ske ændringer i søens
naturtilstand uden forudgående
tilladelse fra Silkeborg Kommune.

Boliger skal desuden placeres minimum 5 m fra vejskel. Carporte
skal placeres minimum 2,5 m fra vejskel.
Arealerne udenfor byggefelterne skal anvendes til rekreativt grønt
friareal. Der må ikke bygges i området. Der kan udenfor
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byggefelterne opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner på maks. 12
m2 o.lign. som understøtter anvendelsen til leg og ophold.
Der udlægges en byggelinie på 10m omkring søen i
lokalplanområdets nordøstlige del, indenfor hvilken der ikke må
bygges eller etableres anlæg.
Der udlægges spredningskorridor med en bredde på 10 m langs det
nordlige skel. Der må ikke ske ændringer i arealets naturtilstand
uden forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune. Dog må der 3
steder laves mindre stigennembrud, som sikrer adgang til den
udlagte sti umiddelbart nord for lokalplanområdet.

6.3
Ny bebyggelse indenfor delområde I skal tilpasses terrænet. Den
enkelte boligenhed skal enten forskydes i højden i forhold til
naboejendommen, eller der skal laves forskudte plan i den enkelte
bolig. Bebyggelsen kan også bygges ind i terrænet, så bygningen
optager terrænspringet.

Ad. 6.3: Tilpasningen til områdets
kuperede terræn betyder, at der sker
en forskydninger af den enkelte
boligenhed i forhold til
naboejendommen. Herved sikres en
variation i bebyggelsen, som har stor
værdi for det oplevelsesmæssige
indtryk af bebyggelsen. Der stilles
således ikke krav om farve- og
materialevalg eller andre
bygningsmæssige reguleringer.
Tilpasningen til landskabet og
terrænet skaber variationen i
området.

6.4
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, el, vand og
kloakering efter de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid
gældende regler.

Ad 6.4: Såfremt bebyggelsen opføres
som lavenergibyggeri fritages denne
fra tilslutningspligten til den kollektive
varmeforsyning jf. Planlovens § 19,
stk. 4. Lavenergibyggeri betyder, at
byggeriet opfylder
klassifikationskravene til
lavenergibyggeri i
Bygningsreglementet, der er
gældende på byggetidspunktet.
Tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning er betinget af, at
Silkeborg Kommune efterfølgende
godkender et projektforslag efter
varmeforsyningsloven, og at der kan
opnås forsyning fra
forsyningsanlægget ved byggeriets
ibrugtagning.

6.5
Boligbebyggelse og anden støjfølsom bebyggelse skal støjmæssigt
sikres, så det indendørs støjniveau i opholdsrum opfylder kravene
fastsat i Bygningsreglementet.

Ad 6.5: Støjsikring kan f.eks. ske med
særlig afskærmning uden for vinduet
eller særligt isolerende konstruktioner.
Boliger kan f.eks. orienteres så der så
vidt muligt er opholds- eller soverum
mod boligens stille facade og birum
mod gaden.
Boligerne vil i forbindelse med
udrykning fra Brand og Redning i
perioder kunne opleve
støjpåvirkninger, som overskrider den
vejledende støjgrænse. Der henvises
til miljørapporten udarbejdet i
tilknytning til lokalplanen for
yderligere information.

6.6
Indenfor delområde III kan der opføres tankanlæg med en placering
som vist på kortbilag 2, jf. § 3.3.
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Ved placering og udformning af anlæggene skal det sikres, at der er
uhindret passage ad adgangsvejen A-B, også i forbindelse med
påfyldning af tankene.
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7. Bebyggelsens ydre fremtrædende
7.1
På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer
kun anvendes til vinduer, solfangere og solceller.

Ad 7.1: Materialer betegnes som
blanke og reflekterende, når de har
en glans, som svarer til en malet
overflade med et glanstal over 20.

7.2
Indenfor delområde I må der opsættes skiltning i forbindelse med
virksomhed i egen bolig. Skiltning må kun finde sted med ét
facadeskilt, og facadeskiltets areal må ikke overstige 0,25 m2.
Yderligere skiltning indenfor delområdet må ikke finde sted.
Gadenavneskilte og husnumre er undtaget.

Ad. 7.2: Silkeborg Kommunes "Skilteog facadevejledning for Silkeborg
Kommune" anviser retningslinjer for
skiltning.

Skiltning og reklamering indenfor delområde II og III må kun finde
sted i overensstemmelse med principperne i "Skilte- og
facadevejledning for Silkeborg Kommune", og kræver godkendelse af
Silkeborg Kommune.

7.3
Udvendige installationer på facader og tage skal inddækkes og indgå
som en integreret del af bebyggelsens øvrige arkitektoniske
formsprog og fremtræden. Bestemmelsen gælder også solceller.

7.4
Der kan indenfor delområde II eller III opsættes en maste til f.eks.
mobiltelefoni og anden datadeling med tilknyttede teknikskabe i
større højde end de fastlagte bygningshøjder i § 6.1. Masten må have
en maks. højde på 36 m og skal placeres så sydligt i området som
muligt af hensyn til boligbebyggelsen i området.
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Ad 7.4: For antenner og bærerør til
mobiltelefoni gælder, at de må
opsættes på bebyggelse og gives en
større højde, end de fastlagte
bygningshøjder.
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8. Ubebyggede arealer og beplantning
8.1
Indenfor fællesområderne i delområde I, kan der opstilles
legeredskaber, bænke, pavillioner o.lign, som understøtter
anvendelsen til leg og ophold.

8.2
Ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal det
sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik
overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 20092020.
Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke
overstige Lden 58 dB(A) - både ved facaderne og på de udendørs
opholdsarealer.

8.3
Ny bebyggelse skal tilpasses områdets eksisterende terræn jf. §6.3.
Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på
+/- 0,5 meter. Terræn indenfor 0,5 meter fra naboskel må ikke
ændres.

Ad 8.3: Bestemmelsen skal sikre, at
områdets kuperede terræn bevares.
Når bebyggelsen tilpasses terrænet,
vil opstå en spændende og varieret
bebyggelse, som vil give området en
særlig karakter.

Terrænregulering mellem private grunde og fællesareale skal
beplantes med bøgepur, klippet i en højde på 0,80 m.

8.4
Hegning mod veje, stier og fælles friarealer skal ske på egen grund
som levende hegn/hæk i form af bøgepur. Hækken skal
vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Hækken
skal plantes minimum 30 cm fra skel på egen grund.

Ad. 8.4: Der henvises i øvrigt til
Hegnsloven.

Hegning mod naboer skal ske i skel som levende hegn/hæk i form af
bøgepur. Hækken skal vedligeholdes på begge sider af den
pågældende grundejer.
Der kan på den indvendige side af hækken etableres trådhegn, når
højden heraf ikke overstiger hækkens højde.

8.5
På fællesarealer skal plantes grupper af mindre træer eksempelvis
frugt/bærbærende træer/buske eller hjemmehørende arter.

Ad. 8.5: Eksempel på hjemmehørende
arter er avnbøg, spidsløn, navr,
hassel. Eksempel på
frugt/bærbærende træer/buske er
hyld, vildbær, ribs, solbær. Fælles for
disse typer er, at de ikke får en
højde, som kan medføre skyggegener
for bebyggelsen i området.

8.6
Der er udlagt spredningskorridor med en bredde på 10 m langs skel
mod nord. Der må ikke ske ændringer i områdets naturtilstand uden
forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune. Dog må der etableres
3 mindre stigennembrud gennem arealet, som skal sikre forbindelse
fra boligområdet til det overordnede stisystem i Kejlstrup Plantage.
Se kortbilag 2 og 3.
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Ad. 8.6: I forbindelse med byggeri af
motorvejen er der registreret
flagermus i området. Flagermus er
Bilag V-arter og deres levesteder skal
derfor beskyttes. Flagermus lever og
søger føde i skovbryn. Byggelinien
sikrer en spredningskorridor for
områdets flagermus.
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8.7
Der er udlagt beskyttelseszone på 5-10m mod skovbrynet i
lokalplanområdets sydvestlige del. Der må ikke ske ændringer i
områdets naturtilstand uden forudgående tilladelse fra Silkeborg
Kommune. Der må således ikke placeres oplag eller foregå kørsel
indenfor området.

Ad. 8.7: Bestemmelsen skal sikre, at
de store træers kroner og rødder ikke
beskadiges. Bestemmelsen gælder
også i anlægsfasen.

8.8
Regnvandssøen i lokalplanområdets nordøstlige hjørne er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3. Der må således ikke ske ændringer i
søens tilstand uden forudgående dispensation. Der er udlagt
byggelinie på 10 m omkring søen. Der må ikke ske ændringer i
områdets naturtilstand uden forudgående dispensation fra Silkebrog
kommune.

8.9
Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til
opsamling af affald herunder genanvendeligt affald. Placering,
indretning og adgang til pladsen skal ske i henhold til gældende
regulativer.

Ad 8.9:

Miljøstationen skal som minimum
kunne håndtere sortering i fraktioner
til glas, papir, pap, metal, plast og
Der skal etableres miljøstation indenfor delområde I med en principiel batterier.”
placering som vist på kortbilag 2
Placering og indretning af en sådan
fælles plads skal aftales med
Silkeborg Forsyning A/S. Se kortbilag
2.

8.10
Større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke
opbevares inden for lokalplanområdet.
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Ad. 8.10: Hensigten med
bestemmelsen er at sikre, at området
fremtræder ordentligt. Opbevaring af
større både, uindregistrerede
køretøjer og campingvogne kan
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9. Betingelser for at tage ny bebyggelse
i brug
9.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg jf.
§ 6.4,
 Veje, stier samt fælles adgangs- og parkeringsarealer er
etableret jf. § 5.2.
 Fælles grønne friarealer er anlagt og beplantet jf. § 5 og § 8,
eller der foreligger en godkendt plan for områderne med
tidsfrister for etablering.
 Det ved beregninger er godtgjort, at de gældende støjkrav kan
overholdes jf. § 6 og 8,


Såfremt en bebyggelse ikke opføres under ét, skal der til hver
udbygningsetape være anlagt en tilsvarende del af fællesarealerne.
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10. Grundejerforening
10.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere inden for lokalplanens delområde I.

Det forudsættes, at udstykkerne i
samarbejde med områdets beboere /
grundejere tager initiativ til oprettelse
af grundejerforeningen.

10.2
Grundejerforeningen oprettes senest når 50% af boligerne er bygget
og taget i brug, eller når byrådet kræver det, idet der dog gives
ejerne et forudgående varsel på 3 måneder.

10.3
Grundejerforeningen skal kunne udvides til også at omfatte andre
områder, beliggende udenfor lokalplanområdet.

10.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private
fællesveje og fælles grønne arealer, stier, beplantningsbælter, fælles
hække og afskærmende foranstaltninger m.v.

10.5
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i § 8 nævnte
fællesarealer og fællesanlæg.

10.6
Grundejerforeningen skal stedse underrette Silkeborg Kommune om
sin adresse.

10.7
Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes
af Byrådet.

10.8
Udstykkerne af lokalplanområdet (ejerne af ejendommene) skal
forestå drift og vedligeholdelse af veje og stier, skov, fællesarealer,
afskærmende foranstaltninger m.v. indtil grundejerforeningen er
oprettet og har overtaget opgaverne.
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11. Ophævelse af eksisterende planer
11.1
Lokalplan nr. 62.06 vil blive ophævet, på de arealer, der er omfattet
af nærværende lokalplan nr. 12-013. Ophævelsen sker ved den
endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf.
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12. Lokalplanens retsvirkninger
12.1
Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag,
det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter
må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg
m.v., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr.
planlovens § 47.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en
eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse
underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst
14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger
herom. Først herefter kan byrådet ifølge § 19 i planloven give
dispensation.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
planen, jf. planlovens § 18.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.
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Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning
Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Balle, umiddelbart nord for Kejlstrup Plantage.
Område omfatter matr.nr. 1xn og 1xo, V. Kejlstrup, Balle.
Mod syd og vest afgrænses området af Vester Kejlstrup plantage, som har status af fredskov. Mod nord
grænser området op til et parcelhusområde og tæt-lav bebyggelsen ”Højgården” samt et lille skovområde.
Der er vejadgang til området fra Kejlstrupvej øst for området. Vejadgangen betjener desuden boligområdet
Højgården samt Hotel- og Restaurationsskolen og kommende Brand og Redning.

Lokalplanområdets beliggenhed.

Hotel- og Restaurantskolen.
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Lokalplanens formål og baggrund
Det er lokalplanens formål at give mulighed for at skabe et attraktivt boligområde, hvor bebyggelsen er
tilpasset terrænet og områdets værdifulde natur.
Det er desuden lokalplanens formål at sikre, at der kan etableres erhverv i den sydlige del af området,
eksempelvis brand- og redningsstation.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet fremstår som en markant skovskrænt med grupper af både bøge- og birketræer, læhegn og
åbne arealer. Området afgrænses mod syd og vest af Vester Kejlstrup plantage, som har status af fredskov.
Mod nord grænser området op til et parcelhusområde og tæt-lav bebyggelsen ”Højmargården” samt et lille
skovområde, som er udpeget som spredningskorridor for flagermus. Mod øst ligger Kejlstrupvej. I den sydlige
del af området ligger Hotel- og Restaurationsskolen og Autovidencenteret, som er en del af Teknisk Skole. I
forbindelse med omdannelsen af Teknisk Skole flytter Autovidencenteret og bygningerne overtages af Brand og
Redning.
I områdets nord-østlige hjørne ligger en sø, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

§3 søen.
Umiddelbart nord for området ligger en sti, med forbindelse til det øvrige stisystem i Kejlstrup Plantage. Der er
desuden stier på tværs af området, som forbinder boligområdet ved "Højmarkstoften" med plantagen.
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Kejlstrupvej øst for området. Vejadgangen betjener desuden
boligområdet Højgården samt Hotel- og restaurationsskolen og kommende Brand og Redning.
Syd for ankomstvejen findes et grønt område med et regnvandsbassin (Delområde IV)

Adgangsvejen til lokalplanområdet.
Området er i dag omfattet af lokalplan 62.06 Område vest for Kejlstrupvej. Lokalplanen udlægger området til
udvidelse af Teknisk Skole.
I kommuneplan 2013-2025 er området omfattet af rammeområde 12-O-01 og udlagt til uddannelsesformål.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
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Hotel - og Restaurantskolen.

Overgangen mellem tæt-lav boligområdet og skoven

Skovsti gennem Kejlstrup Plantage
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Fremtidige forhold
Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder:
Delområde I:
Indenfor delområde I kan der opføres 53 tæt-lav boliger i 2 etager. Boligerne har ankomst fra en fælles
boligvej, som med sit bugtede forløb følger områdets kuperede terræn. I tilknytning til hver enkelt bolig er en
mindre have.
Der stilles krav om, at bebyggelsen skal tilpasses terrænet samtidig med at bebyggelsen skal forskydes i plan.
Herved sikres det, at der opstår forskydning af de enkelte boligenheder i forhold til hinanden, hvilket medfører
en variation i bebyggelsen. Der stilles ikke krav til materiale- og farvevalg eller til andre specifikke
bygningsmæssigt udtryk. Landskabet og terrænet skaber variationen i bebyggelsen.
Der etableres 1 1/2 p-pladser pr. bolig, svarende til ialt 80 p-pladser i området. 1 p-plads etableres på egen
grund - de resterende pladser etableres på fælles p-pladser fordelt i området.
Der etableres stier gennem området, som har forbindelse til de øvrige stier i Kejlstrup Plantage.
Mod nord er en spredningskorridor med en bredde på 10 meter fra skel. Spredningskorridoren sikrer, at det
eksisterende skovbryn bevares og derved bevares leve- og ynglestedet for områdets flagermus. Samtidig
skabes en buffer til det eksisterende boligområde ved Højmarkstoften.
Der udlægges desuden en 10 meter byggelinie omkring den §3 beskyttede sø i lokalplanområdets nordøstlige
del. Byggelinien sikrere, at levestedet for søens dyr og planter ikke forstyrres.
Delområde II:
Indenfor delområde II findes nuværende Hotel- og Restaurantskole for Teknisk Skole. Der gives ikke
umiddelbart mulighed for væsentlig øget bebyggelse indenfor delområdet, men anvendelsen ændres, således at
de eksisterende bygninger også kan anvendes til andre formål end undervisning, eksempelvis kontor og
andet erhverv, som er foreneligt med et boligområde.
Delområde III:
Indenfor delområde III findes nuværende Autovidenscenter for Teknisk Skole. Lokalplanen giver mulighed for,
at bygningerne kan anvendes til andre formål end Teknisk Skole, eksempelvis brandstation. Der gives
mulighed for, at opføre yderligere 400 m2 etageareal indenfor området. Ny bebyggelse skal placeres ovenpå
eksisterende værkstedsbygning af hensyn til lys- og skyggegener for boligbebyggelsen indenfor delområde I.
Der er desuden mulighed for at etablere tankanlæg og mindre skure i forbindelse med etableringen af Brand og
Redning indenfor området.
Delområde IV:
Delområde IV udlægges til grønt område. Der kan ikke opføres bebyggelse indenfor området.
Vejadgang:
Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Kejlstrupvej. Vejadgangen skal også fortsat betjene tæt-lav
boligbebyggelsen "Højgården".

LOKALPLAN 12-013

23

Vejledende illustrationsplan.

LOKALPLAN 12-013

24

Miljøvurdering
Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter §3,
stk. 1, nr 3.
På baggrund af screeningen vurderes det at lokalplanen medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal
miljøvurderes.
Lokalplanen er miljøvurderet på følgende forhold:


Miljøpåvirkninger fra brugen af øvelsesbaner ved brand- og redningsstationen



Støj i forbindelse med udrykning fra brand- og redningsstationen



Miljøpåvirkninger fra trafikafvikling på Kejlstrupvej i forbindelse med etablering af boligområde og
brand- og redningsstationen

I miljørapporten bliver det påpeget, at boligerne nærmest brand- og redningsstationen kortvarigt kan forvente
at blive påvirket af støj i forbindelse med kørsel med udrykningskøretøjer og at der bør etableres
trafikforanstaltninger på Kejlstrupvej til håndtering af trafikafviklingen i området.
Der henvises til Miljørapporten for yderligere oplysninger.
Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport "Miljøvurdering af Lokalplan 12-013 Bolig- og
erhvervsområde ved Kejlstrupvej i Silkeborg", som offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan.
Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter
Kommunen må ikke vedtage planer, der kan skade yngle- og rasteområde for dyrearter eller ødelægge
plantearter på EU’s habitatdirektivs IV (Bek. 408 af 01/05-2007).
Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000 områder eller strengt
beskyttede arter på bilag IV.
Relevante bilag IV arter i Silkeborg Kommune er: Arter af Flagermus, Odder, Stor Vandsalamander,
Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn Kølleguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed og Markfirben.
Lokalplanområdet består i dag af en ubebygget skovskrænt mod nord og et bebygget område mod syd, som
indeholder Hotel- og Restaurantskole og Autovidenscenter. I den nord-østlige del af området ligger et
regnvandsbassin, som er omfattet at §3 i Naturbeskyttelsesloven.
Nærmeste Natura2000 område er habitatområdet Gudenå og Gjern bakker, der ligger mere end 2km sydøst for
lokalplanområdet. På grund af afstanden vil realiseringen af lokalplanen ikke medføre negative konsekvenser
for naturtyper eller arter i habitatområdet.
I forbindelse med motorvejsundersøgelserne er der fundet brunflagermus, dværgflagermus og damflagermus i
dyrehaven tæt ved Teknisk Skole. Skoven ved Teknisk Skole rummer sandsynligvis brunflagermus og muligvis
også andre flagermusarter.
De flagermus, som lever i Danmark, lever stort set kun af flyvende insekter. Skovlysninger, skovbryn og
parker er eksempler på vigtige fødesøgningsområder for flagermus, da disse oråder ofte er rige på flyvende
insekter.
Det er således vigtigt at sikre gode fødesøgningsmuligheder for flagermus langs skovområdet. Dette kan bl.a.
gøres ved at undgå bebyggelse klods op og ned af skoven.
Silkeborg Kommune vurderer at selve lokalplanområdet ikke udgør et yngle- og rasteområde for flagermus og
at bebyggelsen ikke medfører væsentlige negative konsekvenser for flagermusenes fødesøgningsområder, idet
der fastholdes et skovbælte i den nordlige del af lokalplanområdet, samt at der ikke bygges tæt på skoven mod
syd.
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til andre Bilag IV arter i området,. Der kan muligvis være spidssnudet
frø eller stor vandsalamamder i regnvandsbassinet, men da tilstanden ikke ændres i dettte vil lokalplanen ikke
medføre negative konsekvenser for disse.
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For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af områderne med tiden kan ændre sig. Levesteder for
arterne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger
derfor på arealernes nuværende tilstand og den eksisterende viden, som kommunen er i besiddelse af.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Silkeborg Kommuneplan 2013-2025


Kommuneplanens rammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 12-O-01.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet rammen kun giver mulighed for at
etablere uddannelses- og undervisningsinstitutioner indenfor området.
Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 14 som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse
mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen.
Kommuneplantillæg 14 offentliggøres samtidig med lokalplanen.


Kommuneplanens temaer - overensstemmelse med retningslinjer

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje om, at levesteder for vilde dyr og
planter i mulige naturområder skal bevares og om muligt forbedres. I lokalplanen udlægges således en
spredningskorridor på 10 m mod nordligt skel. Herved sikres det at skovbrynet, som kan være ynglested for
flagermus, bevares. Desuden udlægges der en 10 m beskyttelseslinje omkring regnvandssøen i den nordøstlige
del af området.
Retningslinje B2, stk. 2 Planlægning af grønne områder
Planen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinie om, at der skal sikres stiforbindelser til
tilstødende grønne områder, så der skabes sammenhængende stisystemer. Indenfor lokalplanområdet
etableres således stier med forbindelse til det overordnede stisystem gennem Kejlstrup Plantage.
Lokalplanområdet er udpeget som en del af den grønne struktur i Silkeborg Kommune. I retningslinien for den
grønne struktur fremgår det, at grønne områder så vidt muligt skal styrkes og bevares.
Lokalplanområdet er omgivet af eksisterende bebyggelse mod nord og syd. Mod øst afgrænses området af
indfaldsvejen Kejlstrupvej. Muligheden for at opføre bebyggelse på skovskrænten, betragtes således som en
huludfyldning i eksisterende bebyggelse.
Indenfor lokalplanområdet sikres værdifuld natur ved udlæg af byggelinier mod skovbrynet og mod den §3
beskyttede regnvandssø.
Bolig- og befolkningsprognose
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 53 tæt-lav boliger.
Områdets boliger er ikke indarbejdet i boligprognosen for 2014. Boligprognosen vil blive tilrettet i forbindelse
med den næstkommende revision.
Eksisterende lokalplan 62.06 Område vest for Kejlstrupvej.
Området er i dag omfattet af lokalplan 62.06 Område vest for Kejlstrupvej. Lokalplanen udlægger området til
udvidelse af Teknisk Skole.
Lokalplanen ophæves for at give mulighed for, at der kan etableres boliger og erhverv indenfor det aktuelle
område, herunder brand- og redningsstation samt hotel.
Den eksisterende lokalplan ophæves i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 12-013.
Servitutter
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Der findes en del ledningsanlæg indenfor lokalplanområdet, som skal respekteres. Ledningsanlæggene ligger
udenfor lokalplanens byggefelter.
Udgifter til eventuel omlægning af ledninganlæg skal bekostes af bygherre/projektejer.

Anden sektorplanlægning


Vej- og trafikplanlægning
Forhold omkring vej- og trafikplanlægning er behandlet i Miljørapport til forslag til lokalplan 12-013 Bolig
og erhvervsområde ved Kejlstrupvej i Silkeborg, som foreligger som et selvstændigt dokument.



Kollektiv trafik
Området betjenes af busruterne 8 og 12 med stoppesteder på Kejlstrupvej.
Stiplaner
Indenfor lokalplanområdet etableres stier, som har forbindelse til det overordnede stisystem gennem
Kejlstrup Plantage.



Skole- og institutionsplanlægning
Indenfor lokalplanområdet bliver der mulighed for at opføre ca. 60 tæt-lav boliger. Denne boligform
appellerer bl.a. til børnefamilier. Kommende skolebørn fra området hører ind under Balle Skoles
skoledistrikt.



Varmeplan
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive
varmeforsyning, med mindre bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Tilslutningspligten er dog
betinget af, at Silkeborg Kommune efterfølgende godkender et projektforslag efter
varmeforsyningsloven, og at der rent faktisk kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets
ibrugtagning.



Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune. Hvis man ønsker
at nedsive regnvandet lokalt fra ny bebyggelse, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Inden et eventuelt spildevandstillæg udarbejdes, skal der udføres jordbundsundersøgelser der viser, om
jorden er egnet til nedsivning.



Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet ligger indenfor område, der vandforsynes fra Hvinningdal Vandværk.



Affaldsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan. Alt affald skal bortskaffes i henhold til
gældende regulativer.
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Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning
Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning
Områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
I lokalplanområdets nordøstlige hjørne findes en sø. Søen indeholder et naturligt dyre- og planteliv, og det er
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Søen er omgivet af træer og næsten helt tilgroet i bredbladet
dunhammer.
Der bevares en bebyggelsesfri bræmme på 10 meter rundt om søen og det vurderes, at realiseringen af
lokalplanen kan ske uden at ændre naturtilstanden.
Silkeborg Kommune er myndighed efter Naturbeskyttelsesloven. Kommunen vurderer, om der kan gives
dispensation til de anlæg/det byggeri, som lokalplanen ikke åbner mulighed for. Afgørelser kan påklages til
Naturklagenævnet.
Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier (Museumsloven)
(jf. Museumslovens kap. 8 (lovbek. Nr. 1505 af 14. december 2006)
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af
jordarbejde skal Museumslovens §§ 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.
Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang, det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum.
Skovbyggelinie (Naturbeskyttelseslovens § 17)
Lokalplanområdet grænser mod syd op til Kejlstrup Plantage, som er fredskov. Der er dog ikke skovbyggelinie
indenfor lokalplanområdet. Skovbyggelinien blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 62.006
Område vest for Kejlstrupvej.
Jordforurening (Jordforureningsloven)
Der er ikke registreret jordforurening i området.
Afvandingsforhold
Vandløb, grøfter, dræn, rørledninger, lavninger i terrænet hvor vand opsamles m.v. skal i forbindelse med
byggeri og anlægsarbejde reetableres, således at afvanding sikres. Ændres placering, bredde, dybde,
rørdiameter kræves en godkendelse i forhold til Vandløbsloven.
Veje og stier (Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje)
Anlæggelse af veje, stier og parkeringsarealer skal ske efter vejlovgivningens regler herom.
Før veje, stier og parkeringsarealer anlægges skal Silkeborg Kommune godkende projektet. I visse tilfælde
skal godkendelsen offentligt annonceres med en indsigelsesfrist på 6 uger. Det fremsendte projekt skal omfatte
plan, længdeprofil samt tværsnit, der viser opbygning af vejen/stien. Der skal oplyses om afvandings- og
belysningsforhold samt udførelse af vejens tilslutning til overordnet vej.
Forlægning/nedlægning af eksisterende private vejadgange, der ikke er forenelige med realiseringen af
lokalplanen, forudsættes gennemført i henhold til vejlovgivningens regler herom.
Forsyning
I lokalplanområdets nordøstlige hjørne findes en spildevandsledning og en regnvandsledning.
Regnvandsledningen har forbindelse til den §3 beskyttede sø, som oprindeligt blev anlagt som
regnvandsbassin.
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Udgiften ved evt. flytning eller omlægning af el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i forbindelse med lokalplanens
realisering, skal bekostes af den, der udstykker ejendommene.
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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes. For eksempel:


Hvordan man må placere og udforme bygninger, veje og stier.



Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes.



Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige mv.

Retningslinjerne i en lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyn til
omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.
Silkeborg Kommune udarbejder altid en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder, væsentlige
nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom - eller hvis byrådet i øvrigt skønner, at
det er nødvendigt.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et
overordnet niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer
bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.

Offentlig høring
Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i otte uger. Borgerne kan sætte
sig ind i forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har
vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt.
Bestemmelserne får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Når lokalplanen er vedtaget
Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med
planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog
fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen
indeholder. Men
hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For
eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål.
Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan
gennemføres med en ny lokalplan.

Læsevejledning
Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit:


Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og
lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.



Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er
bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området.
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