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1. Lokalplanens formål
1.1
Lokalplanens formål er:




Ad. 1.1: Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formål.

at udlægge lokalplanområdet til boligformål
at overføre området fra landzone til byzone
at beskytte sten- og jorddiger.
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2. Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 3, omfatter
følgende matr.:

Ad. 2.1 Lokalplanområdet er ca. 4,3
ha.

Del af matr.nr. 7000aæ, del af matr.nr. 7000n, del af mat.nr. 9bk og
del af matr.nr. 18 Balle By, Balle samt alle parceller, der efter 28.
april 2017 udstykkes eller arealoverføre inden for lokalplanens
område.

2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II og III som vist på
kortbilag 3.

Ad. 2.2: Delområde I, II og III.

2.3
Lokalplanområdet er i landzone og overføres ved denne lokalplans
endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone.
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Ad. 2.3: Hele lokalplanområdet
overføres fra landzone til byzone.
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3. Områdets anvendelse
3.1
I delområde I og II må der kun opføres åben-lav bebyggelse i form
af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse.

3.2
Delområde III må kun anvendes til vejanlæg.

Ad. 3.2: I forbindelse med realisering
af lokalplanen vil der blive stillet krav
om udvidelse af Hestehavevej samt
svingbaneanlæg på Nordre
Højmarksvej iht. gældende vejregler.

3.3
I lokalplanområdet må der drives virksomhed til erhverv, som er
forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis:






Virksomheden drives af den, som bebor den pågældende
ejendom,
virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter
af bolig ikke ændres,
virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige
beboere,
virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er
plads til på den pågældende ejendom,
reklameskilte, flag o.lign. ikke opsættes på ejendommen.
Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og
nummerskilt.

Ad. 3.3: Erhverv, der sædvanligvis
udøves i forbindelse med en bolig, er
f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor- og arkitektvirksomhed,
dagpleje o.lign.

3.4
Lokalplanen udlægger friarealer i princippet, som vist på kortbilag 3.

3.5
Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets
tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg,
affaldshåndteringsanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.
Der kan dog ikke opstilles fællesantenneanlæg, mobilmast eller
mikro- og hustandsvindmøller.
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4. Vej-, sti- og parkeringsforhold
4.1
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej i
princippet som vist på kortbilag 3.

4.2
Der udlægges areal til veje i princippet som vist på kortbilag 3.

4.3
Ved vejtilslutninger skal der etableres oversigtsarealer og
hjørneafskæring.
Inden for oversigtsarealerne må der ikke etableres bebyggelse,
beplantning, hegn, anlæg o.lign. med en højde på over 0,8 m.

Ad. 4.3: Fastlæggelse af størrelse og
udformning af oversigtsarealer og
hjørneafskæring skal ske efter
gældende vejregler.

4.4
Veje A-A og B-B skal udlægges i en bredde af min. 8 m og med en
kørebanebredde på min. 5,5 m.

4.5
Vej C-C skal udlægges i en bredde af min. 10 m og med en
kørebanebredde på min. 6 m.

4.6
Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med
distributionsbil.

Ad. 4.6: Der henvises til vejregler for
vendekurver og udformninger af
vendepladser.

4.7
Der kan etableres optil to vejadgang fra vej A-A til delområde II i
princippet som vist på kortbilag 3.

4.8
Der kan etableres én vejadgang til området vest for lokalplanområdet
ved tilslutning til vej A-A, i princippet som vist på kortbilag 3.

4.9
Vejadgang til boligerne i delområde I må kun ske fra vej B-B.

Ad. 4.9: Den eksisterende vejadgang
til boligen på Hestehavevej 5 er
fortsat lovlig og kan fastholden indtil
andre forhold indtræffer.

4.10
Der skal på egen grund etableres min. 2 parkeringspladser pr. bolig.
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Ad. 4.10: Garager, carporte o. lign.
medregnes som p-pladser.
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5. Udstykning
5.1
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med princippet, som er
vist på kortbilag 3.

5.2
Der må kun etableres én bolig pr. ejendom.

5.3
I delområde I må grunde ikke udstykkes mindre end 750 m2 .
Arealer til teknisk forsyning o.lign. kan dog udstykkes i mindre
grunde.

5.4
I delområde I, kan den eksisterende bolig, Hestehavevej 5, ikke
udstykkes yderligere.

Ad. 5.4: Det skyldes, at der ikke kan
etableres boligbebyggelse inden for
støjgrænsen, som vist på kortbilag 3.

5.5
Delområde II må ikke udstykkes yderligere.
Arealer til teknisk forsyning o.lign. kan dog udstykkes i mindre
grunde.
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6. Tekniske anlæg
6.1
Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

6.2
Installationsbokse o.lign. mindre anlæg til områdets tekniske
forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have
samme diskrete udformning og farve.

6.3
Individuelle affaldsbeholdere/containere el.lign. skal afskærmes.

Ad. 6.3: Bestemmelsen skal sikre, at
anlæg til affaldshåndtering ikke virker
dominerende i området.

6.4
Lyskilder på ubebyggede arealer, der ikke er veje eller
færdselsarealer, skal være afskærmet og nedadvendt og lyskilden
må være maks. 2,5 m over terræn.

6.5
Anlæg/bygninger til områdets tekniske forsyning jf. § 3.5 må have en
højde på maks. 2,5 m over terræn og optage et areal på maks. 16
m2 . Antenner kan have en større højde. Anlægget/bygningen skal
indpasses i lokalplanområdet.

6.6
Solenergianlæg på bebyggelses tage må kun opsættes efter følgende
retningslinjer:
De skal være antirefleksbehandlede.
De skal lægges på tagfladen og være parallelle denne. De må
være maks. 15 cm fra tagfladen.
 De skal være placeres, så de udgør ét eller flere samlede
rektangler.
 De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer,
udluftningshætter o.lign., som ikke må bryde
solceller/solpanel-fladen.
 De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således
ikke placeres anlæg på kviste, frontispice el.lign.



6.7
Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med hældning
op til 15 grader, når de placeres min. 1 m fra tagets kant.

6.8
Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med
taghældninger under 10 grader skærmes bag brystning, må anlægget
føres ud til brystningen.

6.9
Solenergianlæg kan opsættes på terræn efter følgende retningslinjer:
Solceller og solfangere skal have en sort kant og skal være
anti-refleksbehandlede.
 Solenergianlæg må have en højde på maks. 1,20 m over
terræn.
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7. Bebyggelsens omfang og
placering
Delområde I
7.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
udgøre maks. 30.

Ad. 7.1: Bebyggelsesprocenten
udtrykker etagearealets procentvise
andel af grundens areal.

7.2
Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager. Dette gælder
dog kun hvis gældende støjkrav kan overholdes.

Ad. 7.2: Der kan umiddelbart ikke
tilladelse to etagers byggeri indenfor
afgrænsningen af støj i 4,5 m højde.

Nuværende støjgrænser fremgår af kortbilag 3.

7.3
Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 m over
eksisterende terræn.

7.4
Bebyggelse må have en facadehøjde på maks. 7 m.

7.5
Der må ikke bygges nærmere skel mod vej B-B end 5
m, som vist på kortbilag 3.

7.6
Der må ikke bygges nærmere skel mod vendeplads og
sti end 2,5 m, som vist på kortbilag 3.

Delområde II
7.7
Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 3
viste byggefelter A1/A2 og B.

7.8
Der må etableres følgende bygningsareal på:


Byggefelt A1/A2 (total): maks. 800 m2 .



Byggefelt B: maks. 1000 m2 .

Ad. 7.8: Et bygningsareal svarer til alle
arealer, hvor afstanden mellem
underkant loft til terræn er mere end
1,25 m, dvs. at en høj kælder tæller
med i bygningsarealet.

7.9
I byggefelt A1/A2 og B må der opføres:
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Ad. 7.9: Bebyggelsen tilpasses
terrænet således, at den mod syd
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Byggefelt A1/A2: maks. 2 etager, som stueplan
og delvis fritlagt kælder.
 Byggefelt B: maks. 1 etage


fremstår som én etage og mod nord
har fritlagt kælder og gavlfacader ud
mod den laveste del af terrænet. En
mindre del af kælderen er forskudt, så
det tilpasses omkringliggende terræn.
Ad. 7.9 og 7.10: Bebyggelsen fremstår
arkitektonisk med varienderende
facade- og gavlhøjder og åbner sig
mod flere sider af landskabet i
forskellige etager og niveauer. Der
sikres at bebyggelsen indpasses i
terrænet, og at højden ikke overstiger
henholdvis 8,5 m og 9,5 m.

7.10
Bebyggelse må have en højde på:
Byggefelt A1: maks. 8,5 m fra naturlig
terræn (DVR90 63)
 Byggefelt A2: maks. 9,5 m fra et fastsat
niveauplan (DVR90 60.5)
 Byggefelt B: maks. 6,5 m.


Ad. 7.10: Forskellen på de 8,5 m og
9,5 m indenfor byggefelt A1 og A2
skyldes hensynet til kirkebyggelinjen.

Generelt
7.11
Inden for lokalplanområdet må der ikke bygges
nærmere digemidte end 11 m, som er vist på kortbilag
3.
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8. Bebyggelsens udformning og
fremtræden
Generelt
8.1
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med
et glanstal på over 20, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse
af solenergi.

8.2
Tage kan opføres som levende, grønne tage.

Ad. 8.2: Et levende grønt tag er et tag
med planter som yderste
tagbeklædningslag. De fleste grønne,
tage er enten beplantet med græs
eller stenurter.
Levende grønne tage skal opfylde
klasse B ROOF (t2) [Klasse T
tagdækning].

8.3
Tekniske bygningsdele som f.eks. elevatorer, ventilationer,
solfangere, klimaanlæg o.lign teknisk udstyr, skal indeholdes i
bygningerne eller på anden måde indgå som en integreret del af
bygningens arkitektur.

8.4
Træbygninger må ikke udføres med krydsende, udvendige
hjørnesamlinger - såkaldt laftebygget.

8.5
Træhuse må ikke opføres som bjælkehuse.

Ad. 8.4 og 8.5: Den omtalte hustype
harmonerer ikke med traditionelle
danske parcelhusområder.

8.6
Bebyggelsens facade skal fremstå i en af farverne sort, grå, rå
umbra, brændt umbra, dodenkopf, oxydrød, gl. oxydrød, svenskrød,
engelsk rød, rød okker, rå siena, okker, vogngrøn og i disse farvers
blanding med sort og hvid (dog må andelen af hvid være maks. 70
%). Se paletten nedenfor.

Ad. 8.6: Bestemmelsen skal sikre at
bebyggelsen fremstår afdæmpet i
forhold til omgivelserne.

Træ kan også fremstå i deres naturlige farver.
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8.7
Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse kan udføres i
andre materialer.

8.8
Der må ikke ske nogen form for kommerciel skiltning eller
reklamering i området.

Delområde II
8.9
Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og
materialer.

8.10
Bebyggelsen skal fremstå med saddeltag i varierende højder.

Ad. 8.10 og 8.11: Forskudte tage i
samspil med facader i en kombination
af listebeklædningen og glasfacaderne
skal sikre at bygningen pga. af dets
størrelse fremstår lettere
og indpasses i det omkringliggende
landskab.

8.11
Bebyggelsens facader skal have et let udtryk i en variation af
glasfacader og listebeklædning.

LOKALPLAN 12-016

11

9. Ubebyggede arealer
9.1
I delområde I skal ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje,
stier, parkering, legeområde o.lign., fremstå som havearealer eller
friarealer.

9.2
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning el.lign. gives et
ordentligt udseende.

Ad. 9.2: Bestemmelsen skal sikre, at
ubebyggede arealer efter
byggemodning og byggeri ikke
henligger ufærdige med hjulspor,
byggeaffald o.lign. F.eks. hvis området
udbygges i flere etaper.

9.3
Der må ikke deponeres haveaffald eller andet oplag på de fælles
friarealer.

9.4
I delområde I må det samlede befæstede og bebyggede areal ikke
overstige 50% af den enkelte grunds areal. Det øvrige areal skal
fremstå med græs eller beplantning.
Ved brug af permeable belægninger (gennemtrængelige for vand)
kan belægningsgraden øges i forhold til belægningens evne til at lade
vandet trænge igennem.

Ad. 9.4: Hvis f.eks. en permeable
belægning muliggør, at 25% af
overfladevandet kan trænge igennem,
vil denne belægning kun tælle med
75% i beregningen.

9.5
På vejarealer må der ikke parkeres, foretages oplagring og
henstilling af uindregistrerede køretøjer og større både.

9.6
På friarealer må der ikke foretages oplagring, henstilling og
parkering af større både, campingvogne, køretøjer over 3.500 kg
(lastbiler, busser mm) og uindregistrerede køretøjer.

9.7
På ubebyggede arealer i tilknytning til boligen må der ikke foretages
oplagring, henstilling og hjemmeparkering af større både,
campingvogne, køretøjer over 3.500 kg (lastbiler, busser mm) og
uindregistrerede køretøjer.

Ad. 9.7: Mindre både som f.eks. joller,
kanoer og kajakker må gerne
opbevares på grunden.
Opbevaring af større både,
uindregistrerede køretøjer og
campingvogne kan derfor kun finde
sted i dertil indrettede bygninger.
For veje gælder færdselslovens
bestemmelser.

9.8
Hegning mod veje, stier og fri- og opholdsarealer skal ske som
levende hegn.

9.9
Levende hegn skal mod veje, stier samt friarealer placeres på egen
grund, min. 30 cm fra skel.

9.10
De på kortbilag 2 og 3 viste bevaringsværdige træer skal bevares.
Der må under anlægs- og byggearbejdet ikke foretages handlinger
indenfor træernes drypzone, som kan beskadige eller ødelægge
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er enkeltstående løvtræer primært eg.
Handlinger under bygge- og
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disse træer eller væsentligt forringe deres levevilkår.
Træernes nøjagtige placering fremgår af bilag med
tilhørende koordinatliste.

anlægsarbejder er f.eks.
terrænregulering, påkørsel, kørsel
med tunge køretøjer, som medfører
"traktose" omkring træet
(sammenpresser jorden så væksten
umuliggøres) mv.
Byrådet kan tillade at træer fjernes i
tilfælde af sygdom, beskadigelse ved
storm o.lign.
Nedenstående illustration viser,
hvordan et enkeltstående træs
drypzone defineres.

9.11
Der må inden for lokalplanområdet ikke plantes følgende planter,
som er opført på Miljøministeriets liste over invasive arter:
Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Bjergfyr (Pinus mugo),
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), Canadisk bakkestjerne
(Conyza canadensis), Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta), Engelsk
vadegræs (Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina), Gul
kæmpekalla (Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea )),
Japansk pileurt (Fallopia japonica), Kæmpe-balsamin (Impatiens
glandulifera), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum),
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis), Mangebladet lupin (Lupinus
polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites
hybridus), Rynket rose (Rosa rugosa).

9.12
Der må ikke ske ændringer af tilstanden for sten- og jorddigerne, der Ad. 9.12: En ændring af digerne
er markeret på kortbilag 2 og beplantningen herpå jf. §9.10.
forudsætter, at Silkeborg Kommune
dispenserer fra museumsloven.
Lokalplanen kan realiseres, når
Der kan dog ske digegennembrud ét sted på det vestlige dige til
klagefristen fra en evt. dispensation er
vejadgang mod området mod vest.
udløbet.
Der kan også ske digegennembrud ét af tre steder på det østlige
dige, til stiadgang i en bredde af maks. 3 m, som vist på kortbilag 3.
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10. Terrænregulering
10.1
Overskudsjord fra byggemodningen af lokalplanområdet må påfyldes
fri- og opholdsarealer. Jorden skal udlægges så terrænet fremstår i
bløde og varierede landskabsformer med en højde på maks. 1m over
naturligt terræn, samt en hældning svarende til maks. 1 på 3.

10.2
Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende
terræn efter områdets byggemodning må ikke finde sted.

10.3
Der må ikke foretages terrænregulering hverken under og efter
byggemodning inden for 6 m fra midten af sten- og jorddiger, som vist
i princippet på kortbilag 3.

10.4
Støttemure mod vej og indkørsel, der overstiger 0,5 m, skal
beplantes.
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11. Forudsætning for ibrugtagning af
ny bebyggelse
11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:


de i § 4.4 nævnte veje er etableret;



den er tilsluttet offentlig vandforsyning, elforsyning og
kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes;



den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

For lavenergibebyggelse, der på opførselstidspunktet opfylder de til
enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet, er der
ikke tilslutningpligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg.

11.2
Før ibrugtagning af boligen i delområde II skal vej A-A være
etableret i henhold til § 4.4
 Før ibrugtagning af boligerne i delområde I skal de i § 4.4
nævnte veje være etablerede
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12. Grundejerforening
12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af ejendomme inden for delområde I.

Ad. 12.1: Silkeborg Kommune
forventer, at udstykker tager initiativ
til oprettelse af grundejerforening.

12.2
Grundejerforeningen skal oprettes, når min. 30 % af de udstykkede
grunde er solgt, eller når byrådet forlanger det.

12.3
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles
vej, sti, friarealer og fælles anlæg indenfor delområde I, som vist på
kortbilag 3.

Ad. 12.3: Udstykkerne af
lokalplanområdet skal forestå drift og
vedligeholdelse af veje og stier, friog opholdarealer, afskærmende
foranstaltninger m.v. indtil
grundejerforeningen er oprettet og
har overtaget opgaverne.

12.4
Grundejerforeningen er pligtig til indenfor delområde I, at tage skøde
på de i §3 og §8 nævnte fællesarealer og fællesanlæg.

12.5
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes
af Silkeborg Kommune.

12.6
Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer
fra naboområder, sammenslutter sig med grundejerforeninger for
tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i
flere selvstændige foreninger.
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13. Servitutter
Ingen bestemmelser.
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14. Ophævelse af lokalplan
Ingen bestemmelser.
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15. Lokalplanens retsvirkninger
15.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, ebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.

Ad. 15.1-15.6: Der henvises i øvrigt til
planloven.

15.2
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.

15.3
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at bebyggelse og anlæg mv.,
som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer,
skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.

15.5
Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller
rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

16.6
Hvis en lokalplan overfører ejendom, der er i anvendelse til landbrug,
gartneri, planteskole eller frugtplantage, fra landzone til byzone eller
til sommerhusområde, kan ejeren forlange ejendommen eller dele
heraf overtaget af Silkeborg Kommune mod erstatning.
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Formål
Det er formålet med lokalplanen at kunne skabe et nyt boligområde til åben-lav bolig bebyggelse og samtidig
give mulighed for én enkelt større bolig. Lokalplanen giver derfor mulighed for 8 boliger i området, heraf én
eksisterende.
Lokalplanens formål er også at sikre lokalplanområdets markante jorddiger og beplantningen herpå, når
området overgår fra landzone til byzone.
Ligeledes er det lokalplanens formål, at overføre området fra landzone til byzone, da opførelse af boliger
karaktereriseres som byudvikling, som ifølge planloven alene kan ske i byzone.
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Baggrund
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra privat bygherre om at skabe én større bolig samt
udstykning af grunde til åben-lav boligbebyggelse.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 11. april 2016 at der kunne arbejdes videre med etablering af en
større enkeltbeliggende bolig under forudsætning af, at der blev udarbejdet en samlet lokalplan herfor som
også omfattede boliger til åben-lav bebyggelse.
Plan-, Miljø og Klimaudvalget har 5. december 2016 godkendt igangsætningen af lokalplanlægningen for boliger
ved Hestehavevej.
Lokalplanområdet er udlagt i kommuneplanen til boligformål. Efter planlovens § 12, stk. 1 har kommunen pligt
til at virke for kommuneplanens gennemførelse og dermed fremme virkeliggørelsen af denne. Efter § 13, stk. 2
har kommunen pligt til at tilvejebringe en lokalplan, når det er nødvendigt for kommuneplanens virkeliggørelse.
Nærværende projekt medfører en væsentlig ændring af områdets karakter og kræver tilvejebringelsen af en
ny lokalplan for området. Idet projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, har kommunen pligt til at
tilvejebringe en ny lokalplan for området for således at fremme kommuneplanens virkeliggørelse.
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Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter et område på ca. 4,3 ha ved Hestehavevej nord for Silkeborg by øst for Balle Kirkeby.
Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Området afgrænses mod syd af Hestehavevej med forbindelse til Nordre Højmarksvej og mod vest af
landbrugsjord. Sydvest for området ligger en række mindre beboelser. Mod nord ligger naturområdet Gub Sø.
Området afgrænses mod øst og vest af markante bevaringsværdige diger tilplantet med større træer. På den
anden side af diget mod øst ligger et fremtidigt byudviklingsområde, hvor planlægning for et område til tæt-lav
boligbebyggelse pågår.
Områdets zonestatus
Området ligger i dag i landzone.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter primært en eksisterende landbrugsejendom med flere bygninger, herunder en
nyere villa med garage samt et maskinhus og er beliggende Hestehavevej 5.

Hestehavevej 5 - eksisterende bolig.

Maskinhus tilhørende Hestehavevej 5.
Områdets nuværende anvendelse
Ejendommen anvendes til juletræsproduktion. De eksisterende bygninger på ejendommen ligger mod syd
umiddelbart ud til Hestehavevej. Træbeplantningen til juletræsproduktion ligger nord for bebyggelsen og breder
sig ud over den øvrige del af lokalplanområdet mod nord.
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Området bruges idag til juletræsproduktion.
Trafikale forhold
Området vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej og videre af Hestehavevej ind i lokalplanområdet. Nordre
Højmarksvej og Viborgvej medfører en støjmæssig påvirkning af lokalplanområdet.

Indkørsel til Hestehavevej fra Nordre Højmarksvej - Hestehavevej 5 ses i baggrunden.
Hestehavevej betjerner idag 8 eksisterende ejendomme, hvor af de 7 er med boligbebyggelse.
Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart inden den eksiterende boligmasse på Hestehavevej og de
eksisterende boliger vil derfor ikke blive direkte generet af udbygningen af det nye boligområde.

LOKALPLAN 12-016

25

Hestehavevej og del af de eksisterende boliger.
Landskab
Et karakteristisk træk i området er to beskyttede diger, som forløber i nord-sydgående retning. Digerne danner
en naturlig afgrænsning af lokalplanområdet. På digerne er der store løvtræer primært egetræer.

Det vestlige dige set mod syd med enkeltstående egetræer.
Disse diger og deres beplantning skal sikres ved lokalplanlægningen, så de fortsat bevares.
Natur
Området ligger højt, og det kuperede terræn skråner mod nord og syd. Mod nord skåner terrænnet ud mod et
større naturområde omkring Gubsø og motorvejen. Det er hensigten at Gubsø skal retableres og gøres til et
rekreativt området med adgang for offentligheden.
Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger mellem Viborgvej og Nordre Højmarksvej og ligger i umiddelbart forlængelse af den
eksisterende bebyggelse på Hestehavevej, som består af en mindre klynge på syv boliger fra omkring 1930-
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50 . Mod vest og nord er lokalplanområdet omgivet af landbrugsjord og mod nord fremstår arealerne som
naturområde omkring Gubsø med mortorvejen længere bagved mod Nord. Naboejendommen mod øst er idag
landbrug med juletræesproduktion, men er også under udvikling til boligformål.
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Fremtidige forhold
Disponering
Det er lokalplanens formål at etablere et villakvarter med 7 boliger ud til Hestehavevej i forbindelse med den
eksisterende bebyggelse på Hestehavevej. Den eksisterende bolig på Hestehavevej 5 tænkes
samtidig integreret i den nye bebyggelse. Mod nord giver lokalplanen mulighed for én større
enkeltbeliggende bolig med tilhørende friarealer, der åbner sig ud mod det åbne land og Gubsø.
Bebyggelse
Mod nord gives mulighed for at der udstykkes én ejendom med én boligbebyggelse og
dertilhørende garage/depot. Inden for ejendommen skal fremtidig bebyggelse placeres indenfor to byggefelter
som også regulerer omfanget af bebyggelsen. Der gives mulighed for boligbebyggelse i 2 etager i 8,5 m højde.
For en mindre del af området som ligger uden for kirkebyggelinjen gives der mulighed for byggeri i op til 9,5
m højde i overensstemmelse med kommuneplanrammen 12-B-12.
Mod syd gives mulighed for et mere traditionelt åben-lav parcelhusbebyggelse omkring én boligvej med op til 8
boliger. Der gives mulighed for boligbebyggelse i 2 etager op til 8,5 m højde. Den eksisterende bolig på
Hestehavevej 5 bliver en del af det nye boligområdet. De eksisterende bygninger til landbrugsformål nedrives.
Der er ikke udlagt areal til placering af mobilmast, da størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af
kirkebyggelinjen med en højde på maks. 8,5 m her indenfor. Dette er der taget højde for ved at
lokalplanområdet umiddelbart øst for har udpeget areal til dette formål.
Veje
I forbindelse med realisering af lokalplanområdet vil der skulle etableres et svingbaneanlæg på Nordre
Højmarksvej og den eksisterende Hestehavevej skal opgraderes iht. til de gældende vejregler.
I lokalplanområdet gives der mulighed for en fremtidig vejadgang til arealerne umiddelbart vest for området,
som også er en del af kommuneplanrammen 12-B-12.
Der gives også mulighed for stiforbindelser til området øst for som også er under planlægning til boligformål.
Den eksisterende bolig på Hestehavevej 5 beholder sin vejadgang fra Hestehavevej.

Vejstøj

En mindre del af lokalplanområdet mod syd-vest er påvirket af trafikstøj primært fra Nordre Højmarksvej.
Arealer inden for støjgrænsen må derfor ikke anvendes til nogen form for beboelse.
Landskab og terræn
Som udgangspunkt fastholdes det eksisterende terræn. Der vil dog ske terrænregulering omkring bebyggelsen
og vejen i forbindelse med anlægsfasen. Det sikres, at der ikke må terrænreguleres i en afstand af 6 m fra
digemidte.
De markante diger og de større enkeltstående primært egetræer herpå sikres i den fremtidige
planlægning. Der fastlægges en byggelinje på 11 m fra diger med henblik på at beskytte digerne mod
bebyggelse.
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Illustrationsplan.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er i overenstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028, idet rammeområde 12-B-12 er
udlagt til boligformål.
Arealudnyttelse
De to lokalplanområder 12-016 og 12-020 udgør tilsammen det meste af kommuneplanramme 12-B-12.
Silkeborg Kommune har en målsætning om, at have en gennemsnitlig høj tæthed i nye arealer til byudvikling i
overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028, retningslinje B2 stk. 7. Lokalplanerne resulterer i
en udnyttelsesgrad indenfor kommuneplanrammen på ca. 8 boliger pr. ha.
Hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, som udlægger lokalplanområdet til
fremtidig byzone.
Retningslinjer
Lokalplanen er udpeget som skovrejsningsområde, hvor skovrejsning er uønsket af hensyn til landskabelige
værdier. Lokalplanen er ikke i strid med denne udpegning, idet lokalplanen ikke åbner mulighed for etablering
af ny skov.
Bolig- og befolkningsprognose
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 8 enfamilies boliger.
Vejlovgivning
Der skal etableres en venstresvingsbane ved Nordre Højmarksvej for at sikre hensigtsmæssig afvikling af
trafikken til boligområdet. Ved udbygningen af boligområdet vil Hestehavevej ligeledes skulle udbygges til den
fremtidige trafikmængde.
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.
Der må ikke etableres vejadgang fra Hestehavevej før Silkeborg Kommune har givet adgangstilladelse hertil jf.
vejloven.
Teknisk forsyning
Lokalplan fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til kollektiv varme-, vand-,
spildevands- og elforsyning har fundet sted.
Vand
Lokalplanens område forsynes med vand fra Silkeborg Vand A/S i henhold til vandforsyningsplanen.
Varme
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning fra Silkeborg Varme A/S.
Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse
forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at de på opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid
gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet.
Elektricitet
EnergiMidt Net har forsyningspligt inden for lokalplanens område.
Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.
Spildevand
Lokalplanområdet har status som planopland i Spildevandsplan 2010-2021. Der skal derfor udarbejdes et tillæg
til spildevandsplanen. Lokalplanområdet skal forsynes med kloak fra Silkeborg Spildevand A/S.
Regnvand
Jordbundsforholdene er undersøgt og jorden findes ikke egnet til nedsivning. Regnvand skal derfor håndteres af
Silkeborg Forsyning og vil blive ledt til kommende regnvandsbassin ved Viborgvej.
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Renovation
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Silkeborg Kommunes gældende
affaldsregulativer.
Lokalplanens forhold til kulturarv
Kulturhistoriske interesser
Det kan være hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde at lade Silkeborg Museum udføre forundersøgelser af
arealet for at forebygge en eventuel standsning af bygge- og anlægsarbejde ved fund af fortidsminder jf.
Museumslovens §25, §26 og §27.
Fortidsminder
Langs de østlige og vestlige skel ved matr.nr. 18 Balle By, Balle ligger sten- og jorddiger, som er beskyttet jf.
museumsloven. Digerne er ikke beskyttet af museumsloven, når de overføres til byzone. Der fastsættes
derfor bestemmelser om at disse bevares, herunder også de markante egetræer herpå. Digerne sikres bl.a.
ved at der ikke må terrænreguleres i en afstand af 6 m fra digerne, og at der ikke må bygges i en afstand af
11 m fra digerne. Lokalplanen fastsætter, at der kan etableres stiforbindelse til områder øst
for lokalplanområdet, hvilket forudsætter et digegennembrud, som kan finde sted ét ud af tre nærmere angivne
steder. Der er ligeledes udpeget mulighed for digegennembrud i forbindelse med vejbetjening af området vest
for lokalplanområdet.
Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Silkeborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs
bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller
strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.
Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse
som dyrkningsareal for juletræer er det Silkeborg Kommunes vurdering, at området ikke er levested for bilag
IV- arter.
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 Silkeborg Kommune er i besiddelse
af.
Nærmeste Natura 2000-område er Silkeborgskovene, som ligger ca. 3,8 km syd for lokalplanområdet.
Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer ikke vil påvirke
Natura 2000-områder.
National naturbeskyttelse
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af 300 m kirkebyggelinje. Bebyggelse inden for kirkebyggelinjen
må have en maksimal højde på 8,5 m målt fra eksisterende terræn. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse
inden for delområde I og II ikke må overstige 8,5 m i overensstemmelse med højdebegrænsningen inden for
kirkebyggelinjen. For delområde II gives dog mulighed for bebyggelse i op til 9,5 m for den del af byggefeltet
som ligger uden for kirkebyggelinjen. Området ligger terrænmæssigt lavere end det øvrige lokalplanområde,
hvorfor det vurderes, at en højere bygningshøjde inden for delområde II ikke vil have negativ indflydelse på
indsigten til Balle Kirke.
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Lokalplanens forhold til miljøet
Lov om miljøvurdering
Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en
lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver udarbejdelse af en
miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning
på miljøet jf. § 3, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Støj og vibrationer
Lokalplanområdet påvirkes af støj fra Nordre Højmarksvej og Viborgvej.
Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende grænseværdier for støj
og vibrationer fra veje. Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men lægges også til
grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i boligområder, herunder for udendørs opholdsarealer, er 58
dB.
Niras har 11.03.2016 udarbejdet støjrapport, hvori det påvises, at gældende støjgrænser kan overholdes
indenfor området, idet bebyggelsen placeres uden for støjbelastede områder. Der fastsættes bestemmelser om
at for lokalplanområdet eksisterende beboelse er der ikke mulighed for videre udstykning grundet
støjgrænserne.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.
I henhold til jordforureningsloven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i
øvrigt konstateres en ukendt forurening.
Forureningen skal anmeldes til Silkeborg Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at
regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening.
Vandmiljø
Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for områder med drikkevandsinteresser. Lokalplanens arealudlæg vurderes ikke
at kunne true grundvandet.
Overfladevand
Jordbundsforholdene er undersøgt og jorden findes ikke egnet til nedsivning.
Klima
Klimaet ændrer sig, og allerede i dag opleves et voldsommere vejr med blandt andet hyppigere og mere
ekstreme nedbørshændelser. Denne tendens forventes kun forstærket fremadrettet, hvorfor det er afgørende,
at boliger og kommende boligområder tilpasses sådanne klimaforhold.
Der er lavet jordbundsundersøgelser og området er ikke fundet egnet til nedsvining, hvorfor der stilles krav om
tilslutning til kloaksystemet.
Bæredygtighed
Lokalplanen giver mulighed for solenergianlæg, hvilket bidrager til en mere bæredygtig energiforsyning.
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Servitutter
Ingen servitutter aflyses i forbindelse med lokalplanen som følge af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17.
Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, teleog Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være
behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Tilladelser efter anden lovgivning
Vejloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres vejadgang mv. til offentlige veje før Silkeborg
Kommune har givet tilladelse hertil jf. vejloven.
Museumsloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for sten- og jorddiger, jf.
museumsloven, før der er givet tilladelse hertil fra Silkeborg Kommune.
Silkeborg Museum skal sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse
og anlæg jf. museumsloven.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet straks standes, og
Silkeborg Museum skal underrettes jf. museumsloven.
Jordforureningsloven
Der kan - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse inden for areal, som er
registreret med jordforurening, før Silkeborg Kommune har frigivet arealet til formålet.
Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, skal arbejdet straks standses
og forureningen skal anmeldes til Silkeborg Kommune.
Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede
forurening.
Færdselsloven
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig
betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. færdselsloven.
Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matr.nr. 18 Balle By, Balle.
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke opføres bebyggelse mv. indenfor de arealer, der ikke
længere skal anvendes til landbrug, før landbrugspligten er ophævet ved en særskilt ansøgning til Landbrugsog Fiskeristyrelsen jf. landbrugsloven.
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Vej- og digegennembrud
Rev. dato: 06.04.2017

Delområdegrænse

Sti- og digegennembrud

Teknik- og Miljøafdelingen
Sagsbh.MSB
Søvej 3, 8800 Silkeborg. Tlf 89 70 10 00

Byggelinje

Sag nr. EMN-2016-09099

Tegn: LFO

Indkørsel

Landinspektører A/S

Støjgrænse, 58db / 1,5 højde
Friareal

Støjgrænse, 58db / 4,5 højde
Dige
Område til mast
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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 m.v.

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 Silkeborg Kommune.
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, som bestemmer, hvad en lokalplan skal indeholde, hvad den
kan regulere, og hvordan borgerne skal høres, før den vedtages endeligt.
Offentlig høring
Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal et forslag til plane offentliggøres i mindst otte uger.
Borgerne kan her sætte sig ind i forslaget og har mulighed for at komme med kommentarer og forslag til
ændringer. Det er vigtigt for byrådet, at blive gjort opmærksom på synspunkter og problematikker, når det
skal vurderes, om lokalplanen eventuelt skal tilrettes, før den vedtages endeligt. Først når lokalplanen er
endeligt vedtaget, er den bindende for grundejeres og brugeres fremtidige anvendelse af området.
Læsevejledning
Lokalplanen består af:


Redegørelsen som beskriver baggrunden for lokalplanen, og hvad planen regulerer, samt redegør for
lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.



Bestemmelserne der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes, og er den juridisk
bindende del af lokalplanen. Bestemmelserne er bindende for byrådet, samt for grundejere i - og
brugere af området.



Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel.



Et kort med eksisterende forhold, der viser gældende bindinger og forhold i området.



Et eller flere lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for
områdets udnyttelse.



En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen.
Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bindende.

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når lokalplanen er vedtaget – ikke etableres
byggeri eller anlæg, der er i modstrid med lokalplanen.
Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan
fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere de bebyggelser
eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser.
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