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1. Lokalplanens formål
1.1
Lokalplanens formål er:
at udlægge området til boligformål, regnvandsbassin/rekreativt område;
at skabe et boligområde med mulighed for varierede boligtyper såsom parcelhuse, række-, kædeog dobbelthuse samt etageboliger;
at sikre etablering af fri- og opholdsarealer;
at sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer.

Kommentar til 1.1
Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.
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2. Område og zonestatus
2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og 3 og omfatter følgende matr. nr.:
3eo, del af 4cf og del af 7000ad, Balle By, Balle
samt alle parceller, der efter den 27. august 2018 udstykkes eller arealoverføres inden for
lokalplanområdet.
Området omfatter ca. 10,6 ha.
2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III som vist på kortbilag 3.
2.3
Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved denne lokalplans endelige vedtagelse og
offentliggørelse til byzone.
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3. Områdets anvendelse
3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål, regnvandsbassin, rekreative formål og støjværn.
Der må kun opføres åben-lav boliger, etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse i form af række-, kæde-,
klynge- eller dobbelthuse o.lign. til helårsbeboelse.
3.2
Delområde I må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
Delområde II må kun anvendes til etageboliger, tæt-lav boligbebyggelse og støjværn.
Delområde III må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreative formål.
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.

Kommentar til 3.3
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
Fri- og opholdsarealer (grønne områder), som vist på kortbilag 3, må ikke bebygges. Der kan opstilles
legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign., som understøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til
områdets tekniske forsyning jf. § 6.
3.5
På arealet markeret på kortbilag 3, skal der etableres støjafskærmning i form af støjvold, støjskærm
o.lign.

Side 4

Lokalplan 12-018 (Vedtaget)

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold
4.1
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej som vist på kortbilag 3.
4.2
Der skal udlægges areal til vejforløb, stier og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag 3.
4.3
Stamvejen A-B skal udlægges i en bredde af 9 m og anlægges i en bredde af min. 5,5 m.
4.4
Boligveje skal anlægges i en bredde af 7 m. Alle boligveje skal anlægges med fortov eller rabat på min.
1 m mod udlagte byggefelter eller boliggrunde.
4.5
Veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med 12 m lastvogn.
4.6
Boligveje skal anlægges med kørefast belægning i form af asfalt eller belægningssten.

Kommentar til 4.6

4.7
I delområde I skal der anlægges 2 p-pladser pr. bolig.
4.8
I delområde II skal der anlægges 1,5 p-pladser pr. bolig. Parkeringspladserne kan etableres ved den
enkelte bolig eller i de på kortbilag 3 viste parkeringsarealer, som kan anlægges med græsarmering.
4.9
Stierne som er markeret på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde af min. 4 m og anlægges med en
bredde på min. 2 m. Stier skal belægges med en permeabel belægning.
4.10
Belysning af vej- og stiarealer samt fælles parkeringspladser skal ske med ensartede armaturer, som
retter lyset nedad mod færdselsarealerne og lyset må ikke være generende for omkringboende og
grønne områder.

Kommentar til 4.10
Ad. 4.10: Bestemmelserne skal sikre, at der ikke anvendes armaturer, som giver for meget og
generende lys – f.eks. langs boligveje, mindre parkeringsarealer, stier eller grønne områder.
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5. Udstykning
5.1
Grunde indenfor delområde I må ikke udstykkes mindre end 700 m2 og større end 1.399 m2.
5.2
Grunde indenfor delområde II må ikke udstykkes mindre end 150 m2.
5.3
Arealer til teknisk forsyning o.lign. kan dog udstykkes mindre end 200 m2 efter behov.
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6. Tekniske anlæg
6.1
Lokalplanområdet skal separatkloakeres.
6.2
Regnvand skal håndteres lokalt såfremt jordbunden er egnet til nedsivning. Dette skal dokumenteres
via jordbundsundersøgelser, som vurderes af Silkeborg Kommune. Såfremt jorden vurderes ikke at
være nedsivningsegnet, skal regnvand håndteres af Silkeborg Forsyning. Regnvand skal kunne
håndteres i delområde III der er udlagt til regnvandsbassin.
Regnvand skal håndteres på egen storparcel, enten på overfladen eller i jorden f.eks. gennem faskiner.
Anlæg til lokal afledning af regnvand skal placeres indenfor fri- og opholdsarealer i tilknytning til
boligbebyggelsen, som vist på kortbilag 3.
De eksisterende strømningsveje til skybrud skal friholdes for byggeri, ligesom der ikke bør placeres
bebyggelse i områder der er risiko for at blive oversvømmede. Såfremt dette ikke overholdes, skal der
etableres nye strømningsveje til skybrud i området. En samlet plan for håndtering af vand skal
godkendes af Silkeborg Kommune inden bebyggelsen kan tages i brug.

Kommentar til 6.2
Ad. 6.2: Klimaændringerne betyder, at der er behov for håndtering af større mængder regnvand, så de
store skybrud ikke giver anledning til skader af betydning for miljø, sundhed og økonomi.
Bestemmelsen omhandler derfor LAR-løsninger, som er anlæg til lokal afledning af regnvand.
Anlæggene afleder og nedsiver regnvandet lokalt, frem for at regnvandet ledes via kloaksystemet til
søer og vandløb. Kravet om en placering i tilknytning til boligbebyggelsen skal sikre, at fri- og
opholdsarealerne har en udformning og udstrækning, der gør dem anvendelige til bevægelse, leg og
ophold.

6.3
Stamvejen A-B skal anlægges med grøfter på begge sider af kørebanen til håndtering af vejens
regnvand.
6.4
Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger, bortset fra håndteringen af regnvand
j.fr. § 6.2.
6.5
Installationsbokse o.lign. mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet og
respektere en afstand af 1,5 m fra vejskel, og skal have samme diskrete udformning og farve.
6.6
Der skal reserveres areal til affaldscontainere (molokker) som vist på kortbilag 3.
Affaldsstationer o.lign. skal afskærmes med hegn, beplantning el.lign.
Placering af eventuelle affaldsøer og nedgravede løsninger skal godkendes af Silkeborg Forsyning.
6.7
Støjværn i form af støjvold eller støjskærm eller en kombination heraf skal placeres inden for området
vist på kortbilag 3. Støjværnet skal anlægges i en højde op til 4,2 m som vist på kortbilag 3.
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Støjafskærmning mod Nordre Højmarksvej skal begrønnes.
6.8
Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:
De må ikke medføre blændingsgener for omkringboende.
De skal monteres på/i tagfladen og placeres parallet i forhold til tagudformningen. De må være
hævet maks. 15 cm fra tagfladen.
De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler.
De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter o.lign., som ikke må bryde
solcelle/solpanel-fladen.
De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således ikke placeres anlæg på kviste,
frontispice eller lignende.
Solenergianlæg må ikke opsættes på terræn.
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7. Bebyggelsens omfang og placering
7.1
Delområde I
Der må kun opføres åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse.
Der må kun være én bolig på hver grund.
7.2
Bebyggelse må maks. opføres i 1 etage, og med en maks. bygningshøjde på 6 m.
Bebyggelsesprocenten må være maks. 30 %.
7.3
Boligbebyggelsen samt evt. integrerede garager, carporte eller udhuse, skal have en afstand af min. 2,5
m til skel mod nabo, sti, fælles areal og vej.
Dog kan garager, carporte og lignende mindre bygninger opføres nærmere skel mod nabo og sti end
2,5 m, når bygningssiderne, der vender mod skel ikke har større samlet længde end 12,0 m på
ejendommen (Kun bygningernes længste side mod skel medregnes). Inden for 2,5 m fra skel må disse
bygninger ikke være højere end 2,5 m og der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger
imod skel.
7.4
Der kan maks. opføres 9 boliger.
Delområde II
7.5
Boligbebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne som vist på kortbilag 3.
Mindre bygningsdele som altaner, trappeopgange mv kan overskride byggefelterne, dog maks. 1,5 m.

Kommentar til 7.5
Ad. 7.5: Mindre bygninger (teknikskure mm.) til områdets forsyning kan opføres udenfor byggefelterne.

7.6
Der kan maks. opføres 180 boliger.
7.7
Boligbebyggelsen indenfor delområde II må maks. opføres i 2 etager med vandret lejlighedsskel, og
med en maks. bygningshøjde på 9 m.
Bebyggelsesprocenten må være maks. 25 % for delområdet som helhed.
7.8
Den enkelte bolig må maks. opføres med et etageareal på 140 m2.
7.9
Bebyggelse kan sammenbygges i naboskel som f.eks. række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse.
I delområde II skal boligbebyggelsen opføres i princippet, som vist på kortbilag 4.
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Kommentar til 7.9
Ad. 7.9: I den østlige del af delområde II for de 2 etagers boliger, skal bebyggelsen forskydes fra
hinanden enten vertikalt eller horisontalt.

7.10
Der kan etableres støjværn efter princippet som vist på kortbilag 3.
Fællesbestemmelser for delområde I og II
7.11
Skorstene, antenner, ventilationsafkast o.lign., kan dog have en større højde end anført i §§ 7.2 og 7.7.
7.12
Boligbebyggelse skal forsynes med et ligesidet sadeltag med hældning på mellem 25 og 45 grader eller
med flade tage med ensidig hælding med en hælding svarende til min. 1:40.
Mindre bygninger som eksempelvis garager, carporte og mindre lignende bygninger kan udføres med
andre tagformer.
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8. Bebyggelsens udformning og fremtræden
8.1
Facader skal fremtræde i blank mur af tegl eller som pudset eller vandskuret. Mindre bygningsdele kan
desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber eller aluminium.

Kommentar til 8.1
Ad. 8.1: Mindre bygningsdele er eksempelvis vinduesbrystning, karnapper, trapper, altaner.

8.2
Tage skal fremtræde med teglsten eller betontagsten. Mindre bygninger som udhuse og carporte samt
mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer.
8.3
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal på over 20, bortset fra
vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.
8.4
Vinduespartier må maksimalt udgøre 50 % af den enkelte bygningsside.
8.5
Ovenlysvinduer, solfangere og solceller må tilsammen udgøre maks. 25 % af den enkelte tagflade.
8.6
Parabolantenner placeret på bygninger, må ikke placeres højere end tagryg.
8.7
Ingen form for kommerciel skiltning eller reklamering i form af reklameskilte, pyloner, flag, bannere
o.lign. må finde sted.
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9. Ubebyggede arealer
9.1
Der skal etableres udendørs fri- og opholdsarealer svarende til min. 20 % af boligetagearealet.
Fri- og opholdsarealer skal have en placering, størrelse og indretning, som er egnede til formålet. De
skal fremstå åbne med mulighed for øst-vestgående visuelle forbindelser gennem området som vist på
kortbilag 3 og 4.
9.2
På fri- og opholdsarealer må der ikke foretages udendørs oplagring, henstilling og parkering af større
både, campingvogne, køretøjer over 3.500 kg (lastbiler, busser, mm.) og uindregistrerede køretøjer.
På ubebyggede arealer i tilknytning til boligen må der ikke foretages udendørs oplagring, henstilling af
hjemmeparkering af større både, campingvogne, køretøjer over 3.500 kg (lastbiler, busser mm.) og
uindregistrerede køretøjer.

Kommentar til 9.2
Ad. 9.2: Mindre både som f.eks. joller, kanoer og kajakker må gerne opbevares på egen grund.

9.3
Der må inden for lokalplanområdet ikke plantes følgende planter, som er opført på Miljøstyrelsens 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), Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis), Mangebladet lupin
(Lupinus polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybridus), Rynket rose
(Rosa rugosa).
9.4
Det på kortbilag 3 viste bevaringsværdige træ skal bevares.
Der må ikke ske ændringer af tilstanden for sten- og jorddiget der er markeret på kortbilag 3. Dette
gælder også beplantningen på diget.
Der må under anlægs- og byggearbejde ikke ske beskadigelse eller ødelæggelse af det
bevaringsværdige træ eller det beskyttede dige eller væsentligt forringe deres levevilkår.

Side 12

Lokalplan 12-018 (Vedtaget)

10. Terrænregulering
10.1
Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter områdets byggemodning
må ikke finde sted.
Dette gælder dog ikke støjvolde samt bakker o.lign., der etableres som del af områdets landskabelige
bearbejdning.
Støjafskærmning mod Nordre Højmarksvej skal begrønnes.
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11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
11.1

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
de i § 4 nævnte veje og parkeringsarealer er etableret;
den i § 6 nævnte støjafskærmning er etableret;
de i § 6.6 nævnte affaldsløsninger er etableret;
den er tilsluttet kollektiv varme-, vand-, el- og kloakforsyning.

Kommentar til 11.1
Ad. 11.1: For lavenergibebyggelse, der på opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid gældende
klassifikationskrav i Bygningsreglementet, er der ikke tilslutningspligt til kollektivt
varmeforsyningsanlæg.
Efter byggelovens § 4 stk. 3 kan kommunen allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde stille krav
om udførelse af de afskærmningsforanstaltninger, der er fastsat i lokalplanen som betingelse for at tage
ny bebyggelse i brug.
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12. Grundejerforening
12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor
lokalplanområdet.
Såfremt der oprettes en grundejerforening for hvert delområde, skal disse være sammensluttet i en
fælles grundejerforening.

Kommentar til 12.1
Ad. 12.1: Der kan kun kræves gerunejerforening for nye haveboliger. Der kan således ikke kræves
grundejerforening for etageboliger.

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

12.3
Grundejerforeningen/ejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af de i § 3.4 nævnte fri- og
opholdsarealer samt de i § 4.3, 4.4 og § 4.9 nævnte veje og stier.
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på disse nævnte arealer.
12.4
Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Silkeborg Kommune.
12.5
Kommunen kan kræve, at grundejerforeningerne optager medlemmer fra naboområder, sammenslutter
sig med grundejerforeninger for tilgrænsede områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i
flere selvstændige foreninger.
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13. Servitutter
13.1
Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af lokalplanen.
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14. Ophævelse af lokalplan
14.1
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves følgende lokalplaner:
del af delområde I af Lokalplan 12-006 Centerformål ved Øster Bordingvej i Buskelund, 24. februar
2014 for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan.
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15. Lokalplanens retsvirkninger
15.1
Retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at bebyggelse og anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal
etableres.
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.
Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme mod
erstatning, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

Kommentar til 15.1
Ad. 15: Der henvises i øvrigt til planloven.
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Redegørelse
Formål
Baggrund
Lokalplanens område
Eksisterende forhold
Fremtidige forhold
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Lokalplanens forhold til miljøet
Servitutter
Tilladelser efter anden lovgivning
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Formål
Lokalplanens formål er udlægge området til boligformål, regnvandsbassin og rekreative formål. Der skal
ske en forskønnelse af området gennem omdannelse til et nyt attraktivt sted at bo med varierede
boligtyper og det skal sikres, at der etableres fri- og opholdsarealer til områdets kommende beboere.
Lokalplanen skal desuden sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer.
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Baggrund
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra privat bygherre om at byudvikle arealet til
boligformål.
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Silkeborg på udyrkede landbrugsarealer og er
ubebygget. Det er byrådets mål for egnen, at en boligudbygning skal sikre byen som et attraktiv sted
for bosætning.

Lokalplanområdet set fra Nordre Højmarksvej
Boligudbygningen skal planlægges med udgangspunkt i strukturerne i landskabet, og skal indeholde et
varieret udbud af boligformer. Der er derfor tidligere lavet en strukturplan for området mellem Nordre
Højmarksvej og Silkeborgmotorvejen. Denne lokalplan omfatter en del af området i strukturplanen med
i alt ca. 190 boliger; rækkehuse i èt og to plan samt parcelhuse.
Projektet medfører en væsentlig ændring af områdets karakter, og forudsætter tilvejebringelse af en
lokalplan for området. Plan- og Vejudvalget har 9. april 2018 godkendt igangsætningen af
lokalplanlægningen for boliger ved Brunbakkevej.
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Lokalplanens område
Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Området omfatter ejendomme med et samlet areal på ca. 10,6 hektar, og vurderes særdeles velegnet
som byudviklingsområde for Silkeborg.
Bebyggelsesplanen er ”grøn”, hvor værdier som luft, beplantning, friarealer mm. er dominerende.
Området ligger i det nord-vestlige Silkeborg. Mod nord grænser området op mod dyrkede jorder, mod
vest mod fredskovsareal, mod syd bydelscenteret øst for Øster Bordingvej, og mod øst mod Pippisvej
og Nordre Højmarksvej.

Områdets zonestatus
Området ligger i landzone, og overføres til byzone med vedtagelsen og offentliggørelsen af lokalplanen.

Side 22

Lokalplan 12-018 (Vedtaget)

Eksisterende forhold
Områdets nuværende anvendelse
Området dyrkes som landbrugsjord.
Landskab
Området er relativt kuperet med et fald fra kote 80 til 72 fra vest mod øst, og fra kote 77 til 71 fra nord
til syd. Der er ingen nævneværdig beplantning bortset fra et bevaringsværdigt egetræ mod Pippisvej
mod nord.
Særlige miljøforhold
Området er støjbelastet af vejstøj fra Nordre Højmarksvej.
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.
VM acoustics har 15. marts 2018 udarbejdet støjrapport, hvori det påvises, at gældende støjgrænser
kan overholdes indenfor området, når der etableres støjvolde på op til 4,2 meter mod støjkilden
(vejtrafik).
Lokalplanområdets omgivelser
Området ligger mellem Pippisvej i nord og Nordre Højmarksvej mod syd. På den anden side af Nordre
Højmarksvej ligger boligkvarteret ved Karen Blixens Vej.

Boligkvarteret på den anden side af Nordre Højmarksvej
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Sydvest for området ligger Netto, Oil Benzintanken, Gartnergården og SuperBrugsen.
Omgivelserne vest for området er præget af fredsskov- eller landbrugsarealer, som forventes omdannet
til boligområder indenfor en årrække. Disse arealer er udlagt til boligformål i kommuneplanen.
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Fremtidige forhold
Disponering
Bebyggelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i centeret af den gravhøj som ligger i fredskoven
vest for området. Boligvejenes forløb anlægges som "stråler" ud fra gravhøjens centrum, og definerer
derved bebyggelsens beliggenhed i klynger om vejforløbet.
Bebyggelsesplanen baseres både på boligtyperne etageboliger, tæt-lav og åben-lav.

Anvendelse
Området skal anvendes til boligformål og regnvandsbassin/rekreativt område. Desuden sikres det, at
der reserveres areal til udendørs fællesarealer som supplement til boligernes private opholdsarealer på
altaner og terrassehaver, samt at der sikres tilstrækkelige parkeringspladser og cykelparkering.
Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej ad samme adgangsvej som til Netto og Oil
benzintank.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et godt og sammenhængende stisystem med
forbindelse til de omkringliggende stisystemer og til Nordre Højmarksvej.
Grønne områder, landskab og beplantning
Bebyggelsesplanen er meget grøn og kendetegnet ved de intime bebyggelsesklynger. Herved dannes
grønne rum mellem de enkelte boligveje med plads til leg og ophold.
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Silkeborg Forsyning har etableret regnvandsbassin i områdets sydøstlige del i delområde III.
Klima og bæredygtighed
Klimaændringerne betyder, at der er behov for håndtering af større mængder regnvand, så store
skybrud ikke giver anledning til skader af betydning for miljø, sundhed og økonomi. Derfor etableres
LAR-løsninger, som er anlæg til lokal afledning af regnvand. Anlæggene afleder og nedsiver regnvandet
lokalt, frem for at regnvandet ledes via kloaksystemet til søer og vandløb. LAR-løsningerne placeres i
tilknytning til boligbebyggelsen og skal sikre, at fri- og opholdsarealerne har en udformning og
udstrækning, der gør dem anvendelige til bevægelse, leg og ophold. Ved 10-årshændelser mm. ledes
overfladevandet til regnvandsbassinet i delområde III.
Udlæg af arealer til fri- og opholdsarealer mellem bebyggelsen understøtter muligheden for interaktion
mellem beboerne, som medvirker til at fremme den sociale bæredygtighed.
Lokalplanen udlægger arealer til fælles affaldshåndtering. Dette giver mulighed for at etablere et
sorteringssystem, der fremmer genbrug. Sorteringssystemet etableres nedgravede affaldsløsninger i
form af molokker.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning og
lovgivning
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 12-B-32, 12-T-20 og 12-C-22 henholdsvis til boliger,
regnvandsbassin og centerområde. Rammeområde 12-B-32 udvides til at omfatte en mindre del af
12-T-20. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 27 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028.

Hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens vision for byer og byudvikling herunder et
bredt bosætningstilbud, hvor kommunens byer skal have forskellige identiteter, der bidrager til at
tiltrække en bred skare af indbyggere.
Retningslinjer
Byvækst: Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje om, at byvækst skal
udlægges i direkte forlængelse af eksisterende byområder og medvirke til at understøtte den kollektive
trafik.
En del af området er omfattet af retningslinje N10 om bygge- og beskyttelseslinjer; skovbyggelinje.
Realiseringen af lokalplanen forudsætter derfor en dispensation fra skovbyggelinjen.
Strukturplan og lignende
For området er der udarbejdet en strukturplan for boligudbygningen af Brunbakkevej-kvarteret.
Strukturplanen er godkendt af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 11. september 2017. Lokalplanen tager
udgangspunkt i del af denne plan.
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Konkretiseret strukturplan
Bolig- og befolkningsprognose
Denne lokalplan omfatter en del af området i strukturplanen og omfatter ca. 190 boliger; rækkehuse i
èt og to plan samt parcelhuse.
Kollektiv trafik
Området betjenes af bybusruterne 2 og 6 med stoppested ud for lokalplanområdet på Nordre
Højmarksvej.
Vejlovgivning
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 Nordre Højmarksvej før Silkeborg Kommune har givet
adgangstilladelse hertil jf. vejloven.
Skole og daginstitutioner
Lokalplanområdet ligger i Buskelundskolen skoledistrikt.
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Der er en kommunal daginstitution indenfor skoledistriktet. Realisering af lokalplanen giver ikke
anledning til yderligere skole- eller institutionsbehov.
Klima og bæredygtighed
Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med bæredygtigheds-standarder for boligområder
af denne karakter.
Tæt boligbebyggelse er i sig selv et bæredygtighedsparameter af høj værdi, på baggrund af kortere
transportveje, nærhed til offentlig forsyning mv.
Teknisk forsyning
Vand
Lokalplanens område skal forsynes med vand fra Silkeborg Forsyning A/S, Vand. Der skal udarbejdes
tillæg til vandforsyningsplanen, der fastsætter rammerne for den fremtidige vandforsyning i området.
Varme
Lokalplanens område skal forsynes med varme fra Silkeborg Forsyning A/S, Varme i henhold til
varmeplanen.
Elektricitet
Eniig kan forsyne med el inden for lokalplanens område.
Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.
Spildevand
Lokalplanområdet skal forsynes med kloak fra Silkeborg Forsyning A/S, Spildevand.
Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, der fastsætter rammerne for den fremtidige
regnvandshåndtering i området. Området forventes separatkloakeret, hvor spildevand ledes til
Silkeborg Forsynings kloaksystem.
Renovation
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Silkeborg Kommunes gældende
affaldsregulativer.
Med hensyn til nedgravede affaldsløsninger, er der på Silkeborg Forsynings hjemmeside en fgolder om
retningslinjer for etableringen.
Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Området er kun omfattet af en mindre del delområde I i eksisterende Lokalplan 12-006 for
centerområdet ved Øster Bordingvej. Denne del som er omfattet af nærværende lokalplan ophæves.
Lokalplanens forhold til kulturarv
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Der er ingen kulturarv, bygninger med bevaringsværdi, fredninger, kulturhistoriske interesser eller
fortidsminder indenfor 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. Nærmeste Natura 2000-område er
Lysbro Skov som del af Silkeborgskovene, som ligger ca. 2,7 km sydøst for lokalplanområdet.
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.
Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv, eller i sammenhæng med andre planer ikke vil
påvirke Natura 2000-områder.
National naturbeskyttelse
Der er ikke fredskov i området. Dog er lokalplanområdet omfattet af skovbyggelinje, og realiseringen af
lokalplanen forudsætter derfor en dispensation fra eller reduktion af skovbyggelinjen.
Da området ligger op ad det åbne land langs motorvejen, underlægges det åbne land
naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer og reklamering i
propagandaøjemed. Der henvises til ”Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i
reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.
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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. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Vejstøj
Lokalplanområdet påvirkes af støj fra Nordre Højmarksvej.
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.
VM acoustics har 15. marts 2018 udarbejdet støjrapport, hvori det påvises, at gældende støjgrænser
kan overholdes indenfor området, når der etableres støjvolde på mellem 2 og 4,2 meter mod støjkilden
(vejtrafik).
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet, og arealet er ikke omfattet af
områdeklassificeringen. Denne status forbliver uændret.
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
Området ligger i et område med drikkevandsinteresser. Anvendelsen til boligformål vurderes ikke at
påvirke drikkevandsressourcen.
Overfladevand
Jordbundsforholdene er blevet undersøgt, og jorden findes delvist egnet til nedsivning.
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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-, tele- og 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
Naturbeskyttelsesloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for skovbeskyttelseslinjen
jf. naturbeskyttelseslovens § 17, før der er givet dispensation hertil fra Silkeborg Kommune eller
Miljøstyrelsen har ophævet/reduceret skovbyggelinjen.
Vejloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres vejadgang mv. til Nordre Højmarksvej før
Silkeborg Kommune har givet tilladelse hertil jf. vejloven.
Museumsloven
Museum Silkeborg 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
standses, og Museum Silkeborg 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 ejendommen matr.nr. 4cf 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
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen jf. landbrugsloven.
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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 planen 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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