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1. Lokalplanens formål
1.1
Lokalplanens formål er:





at
at
at
at

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

udlægge lokalplanområdet til boligformål
sikre etablering af fri- og opholdsarealer
overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
beskytte sten- og jorddiger.
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2. Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag
1, omfatter følgende matr.:

Ad. 2.1: Lokalplanområdet er ca. 2,9
ha.

nr. 9aa, del af matr.nr. 9q, del af matr.nr. 7000aæ, del
af 7000n Balle By, Balle,
samt alle parceller, der efter 6. juni 2017 udstykkes eller
arealoverføres inden for lokalplanområdet.

2.2
Lokalplanområdet inddeles i delområderne I og II, som
vist på kortbilag 3.

2.3
Lokalplanområdet er i landzone og overføres ved denne
lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til
byzone.
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3. Områdets anvendelse
Delområde I
3.1
Inden for delområdet må der kun opføres tæt-lav bebyggelse i form
af række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse o.lign. til helårsbeboelse.

3.2
Inden for delområdet må der opføres maks. 45 boliger.

3.3
Inden for delområdet må der drives virksomhed til liberale 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. må 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 fri- og opholdsarealer, som vist i princippet på
kortbilag 3. Arealerne må ikke bebygges, men der kan opstilles
legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign., som understøtter
anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske
forsyning jf. § 3.7.

3.5
På arealer, som er markeret på kortbilag 3, kan der etableres
støjafskærmning i form af støjvold, støjskærm el.lign.

Delområde II
3.6
Delområde II må kun anvendes til vejanlæg.

Generelt
3.7
Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets
tekniske forsyning, herunder energiforsyningsanlæg,
fællesantenneanlæg, affaldshåndteringsanlæg, én mobilmast med
tilhørende teknikbygning, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.
Der kan dog ikke opstilles mikro- og husstandsvindmøller.
De nævnte funktioner skal placeres med en afstand på min. 15 m til
planområdets østlige afgrænsning.
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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.

Ad. 4.1: Fastlæggelse af
vejtilslutningens bredde,
hjørneafskæring og oversigtsarealer
vil ske i forbindelse med godkendelse
af vejprojektet efter vejlovgivningen.

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

4.3
Krydset mellem vej A-A og B-B skal udføres med
hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader
og belægningsskifte, som vist i princippet på kortbilag 3.

Ad. 4.4: Bestemmelsen medvirker til
en funktionel og sikker afvikling af
trafikken.

4.4
Vej 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 på min. 10 m og med en
kørebanebredde på min. 6 m.

Ad. 4.5: Vej C-C er den eksisterende
Hestehavevej, som skal kunne
udvides til at håndtere den fremtidige
trafik der vil komme som følge af den
fremtidige boligudbygning indenfor
bl.a. området omfattet af lokalplan
12-020.

4.6
Ved vejtilslutninger (A-A på C-C) og kryds (A-A og B-B) indenfor
lokalplanområdet skal der etableres oversigtsarealer og
hjørneafskæring som vist på kortbilag 3.

Ad. 4.6: Fastlæggelse af størrelse og
udformning af oversigtsarealer og
hjørneafskæring skal ske efter
gældende vejregler.

Inden for oversigtsarealerne må der ikke etableres bebyggelse,
beplantning, hegn, anlæg o.lign. med en højde på over 0,8m.

4.7
Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med
lastbil/distributionsbil.

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

4.8
Der sikres vejadgang til matr.nr. 9q Balle By, Balle ved tilslutning til
eksisterende skovvej i den østlige del af planområdet som vist på
kortbilag 3 og 4.

4.9
Belysning af veje og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede
belysningsarmaturer.

4.10
Der skal etableres mindst 1½ p-pladser pr. bolig.
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5. Udstykning
5.1
Grunde må ikke udstykkes mindre end 200 m2.
Arealer til teknisk forsyning o.lign. kan dog udstykkes i mindre
grunde.

Ad. 5.1: Der er fastsat bestemmelser
om udstykning for at tilgodese § 10A i
Byggeloven.

5.2
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med princippet som er
vist på kortbilag 4.

5.3
Ved udstykning skal der sikres fri passage gennem det fælles fri- og
opholdsareal i nord - syd gående retning.
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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: Bestemmelserne skal sikre,
at anlæg til affaldshåndtering ikke
virker dominerende i området.

6.4
Anlæg/bygninger til områdets tekniske forsyning, jf. §§ 3.4
og 3.6, 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.

6.5
Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter
følgende regler:







De skal være antirefleksbehandlede.
De skal lægges på eller i tagfladen og være parallelle med
denne. De må være maks. 15 cm fra tagfladen.
De skal være placeres, så de udgør ét eller
flere sammenhængende rektangler.
De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer,
udluftningshætter o.lign.
Det skal tilstræbes, at der etableres få og dermed rolige
ensartede flader.
De skal placeres på bygningens primære tag. Der kan således
ikke placeres anlæg på kviste, frontispice el.lign., men gerne
på lavere skure, udestuer o.lign.

6.6
Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med hældning
på op til 15 grader.

6.7
Der må i lokalplanens område ikke opsættes husstands- og/eller
mikrovindmøller.

Ad. 6.8: Mikrovindmøller er små
elproducerende vindmøller, som
normalt opsættes på bygninger, f.eks.
husgavl, og leverer strøm til
bygningen. Husstandsmøller er
vindmøller med en højde på op til 25
m.

6.8
Der udlægges areal til ubrudt støjafskærmning, som vist i princippet
på kortbilag 3.

6.9
Støjskærm eller -vold skal tilplantes og fremstå grøn.

6.10
Støjvold mod Nordre Højmarksvej skal ved dens placering,
udformning og beplantning så vidt muligt have karakter af en
videreførelse af eksisterende skråning langs Nordre Højmarksvej.
Beplantning skal udføres som lav hækbeplantning eller bunddække,
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støjvolden synes af mindst muligt.
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og må ikke tage form af træ- eller skovbeplantning.

6.11
Maks. én mast til mobilantenner med tilhørende teknikbygning/-skabe
kan etableres inden for fri- og opholdsarealer, som vist på kortbilag
3, jf. § 37.

6.12
Det udendørs støjniveau på bebyggelsens facader og opholdsarealer
må ikke overstige 58 dB.

6.13
Det indendørs støjniveau i boliger må ikke overstige 33 dB.
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7. Bebyggelsens omfang og placering
7.1
Der må indenfor delområde I etableres op til 45 boliger og et samlet
etageareal på maks. 4800 m2

7.2
Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager.

7.3
Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 m over naturligt terræn.
Skorstene, antenner, ventilationsafkast o.lign., kan dog have en
større højde.

Ad. 7.3 Naturligt terræn er terræn
efter byggemodning

7.4
Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter.
Byggefelterne langs vej A-A skal have mindst 1 ophold i bebyggelsen
til passage.

7.5
Der må ikke bygges nærmere skovbryn mod øst end 30 m som vist
på kortbilag 3.

Ad. 7.5: En del af lokalplanområdet er
omfattet af 300m skovbyggelinje. Ny
bebyggelse forudsætter
at Miljøstyrelsen ophæver
skovbyggelinjen eller at Silkeborg
Kommune giver dispensation.

7.6
Der må ikke bygges nærmere digemidte end 11 m som vist på
kortbilag 3.

Ad. 7.6: Dette skal sikre at jord- og
stendigerne bevares bedst muligt.

7.7
Der må ikke bygges nærmere skel mod vej end 5 m.
Skure, carporte o.lign kan dog opføres indtil 1 m fra skel mod vej.

Ad. 7.7: Byggelinjebestemmelserne
skal sikre, at landskabsrummene
omkring veje og stier fremstår som
overskuelige, ordentlige og
indbydende med brede grønne
arealer, der markant adskiller
veje/stier og bebyggelse. Den åbne
grønne karakter er netop det, der er
kendetegnende for denne type
boligområder.
Bestemmelse om 5 m byggelinje mod
vej skal tillige sikre, at der kan
etableres p-pladser mellem vej og
bebyggelse, såfremt det er
nødvendigt.

7.8
Bebyggelse kan sammenbygges i naboskel som f.eks. række-, kædeklynge eller dobbelthuse.

7.9
Indenfor byggefelt x, y og z kan den enkelte bebyggelse maksimalt
opføres med følgende gulvkoter:




x: maks. GK 64.5 (DVR90)
y: maks. GK 71.0 (DVR90)
z: maks. GK 70.5 (DVR90)
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7.10
Hvert enkelt rækkehus skal forskydes min. 0,2 m vertikalt i forhold til
det foregående, så den samlede række af boliger følger
naturligt terræn.
Det er ikke tilladt med fritlagte kældre.
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Ad. 7.9 og 7.10: Naturlig terræn er
terræn efter byggemodning
Bestemnmelserne skal sikre, at
rækken af tæt-lav bebyggelse
"trappes ned" og derved følger
terræn. Så der herved også sikres
mindst mulig terrænregulering i
forbindelse med byggemodningen.
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8. Bebyggelsens udformning og
fremtræden
8.1
Tage skal udføres med teglsten, betontagsten, tagpap eller fiberbeton
(f.eks. Eternit). Flade tage kan udføres med andre egnede materialer.

8.2
Tage kan udføres som tag dækket med vegetation - såkaldte "grønne
tage"

Ad. 8.2: ”Grønne tage” er
benævnelsen for tagbelægninger, der
har et vækstlag af planter/græs som
beklædning. Grønne tage optager en
stor del af den nedbør, som falder på
taget. Dermed aflaster et grønt tag
kloaksystemet. Grønne tage bidrager
desuden til, at bebyggelsen falder ind
i landskabet og giver området en
særlig karakter med høj rekreativ
værdi.

8.3
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med
Ad. 8.3: Materialer betegnes som
et glanstal på over 20, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af blanke og reflekterende, når de har
solenergi.
en glans, som svarer til en malet
overflade med et glanstal over 20.

8.4
Al Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal have facader, der
fremtræder i blank mur, træ, indfarvet beton eller som pudset mur.
Mindre bygningsdele kan desuden udføres i glas, zink, stål,
fibercement, kobber og aluminium.

8.5
Træbygninger må ikke udføres med krydsende, udvendige
hjørnesamlinger - såkaldt laftebygget.

8.6
Bebyggelsens facade skal fremstå i en af farverne sort, grå, rå
umbra, brændt umbra, dodenkopf, lys dodenkopf, oxydrød, gl.
oxydrød, svenskrød, engelsk rød, rød okker, rå siena, okker,
vogngrøn og i disse farvers blanding med sort og hvid. Se paletten
nedenfor.
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bebyggelsen fremstår afdæmpet i
forhold til omgivelserne.
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8.7
Bebyggelsen indenfor delområde I skal fremstå som en samlet helhed
i farver og materialer.

Ad. 8.8: Projektmaterialet til
byggeansøgning mv. skal udformes,
så dette forhold er belyst.

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

8.9
Individuelle antenner på bygninger, herunder parabolantenner, må
ikke placeres højere end bygningen. Parabolantenner må maksimalt
have en diameter på 1 meter. Der skal ved placering, størrelse og
farvevalg desuden tages hensyn til den omgivende bebyggelse, så
parabolantennerne ikke er umiddelbart synlige set fra vej.
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9. Ubebyggede arealer
9.1
Hegning mod veje, stier og fri- og opholdsarealer skal ske som
levende hegn.

9.2
Levende hegn skal mod veje, stier samt fri- og opholdsarealer
placeres på egen grund, min. 30 cm fra skel.

9.3
Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på
indersiden af hegnet med maks. samme højde, som det levende
hegn, når det er udvokset.

9.4
De på kortbilag 2 og 3 viste bevaringsværdige træer skal bevares.
Der må under anlægs- og byggearbejde ikke foretages handlinger,
som kan beskadige eller ødelægge disse tæer eller væsentligt
forringe deres levevilkår
Træerne nøjagtige placering fremgår af "andre sagsbilag".

Ad. 9.4: De bevaringsværdige træer
er enkeltstående løvtræer primært eg.
Handlinger under bygge- og
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/beplantning fjernes i tilfælde af
sygdom, beskadigelse ved storm
o.lign.

9.5
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).

9.6
Der må ikke ske ændringer af tilstanden for sten- og jorddigerne, der Ad. 9.6: En ændring af digerne
er markeret på kortbilag 2 og 3. Der kan dog ske digegennembrud op forudsætter, at Silkeborg
til 2 steder, som vist i princippet på kortbilag 3, til stier.

Kommune dispenserer fra
museumsloven. Lokalplanen kan
realiseres, når klagefristen fra
en evt. dispensation er udløbet.
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10. Terrænregulering
10.1
Overskudsjord fra byggemodning af lokalplanområdet må påfyldes
fri- og opholdsarealer. Jorden skal udlægges, så terrænet fremstår i
bløde og varierede landskabsformer.

Ad. 10.1: Terrænregulering i
forbindelse med byggemodning skal
godkendes af Silkeborg Kommune i
forbindelse med godkendelse af
vejprojektet.

10.2
Terrænregulering på mere end +/- 0.5 m i forhold til eksisterende
terræn efter områdets byggemodning må ikke finde sted. Dette
gælder dog ikke støjvolde.

10.3
Der må ikke ske terrænregulering inden for en afstand af 6 m fra
sten- og jorddigerne (digemidte), der er markeret på kortbilag 3.
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11. Forudsætning for ibrugtagning af
ny bebyggelse
11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:


de i § 9.1 nævnte fri- og opholdsarealer er etableret.

11.2
Vejene A-A og B-B er etableret i henhold til § 4.4 og gang-/cykelsti
er etableret i henhold til § 4.2.

11.3
den i § 6.8 nævnte støjafskærmning er etableret, hvis den er
påkrævet for at overholde de vejledende grænseværdier for
støj fra vej.
 før det er dokumenteret, at grænseværdierne for støj fra
vejtrafik kan overholdes, jf. §§ 6.13-6.14.


Ad. 11.2: 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.

11.4


der er tilsluttet offentlig vandforsyning, elforsyning og
kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes.

Ad. 11.3: Tilslutning skal ske efter de
pågældende forsyningsselskabers
regler.
Såfremt der sker en etapevis
udstykning af lokalplanområdet, skal
Silkeborg Kommune meddele en
midlertidig dispensation fra
bestemmelsen. I denne forbindelse
kan Silkeborg Kommune gøre en
dispensation betinget af, at udstykker
stiller garanti for den forholdsmæssige
andel af de forventede omkostninger
ved den senere etablering af
anlæggene.

11.5


der er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. For
lavenergibebyggelse, der på opførelsestidspunktet opfylder de
til enhver tid gældende klassifikationskrav i
bygningsreglementet, er der ikke tilslutningspligt til kollektivt
varmeforsyningsanlæg.

Ad. 11.4: Jævnfør planlovens §21a
forstås lavenergibebyggelse som
bebyggelse, der på tidspunktet for
ansøgningen om byggetilladelsen,
opfylder de energirammer for
energiforbrug for lavenergibygninger,
der er fastsat i bygningsreglementet.
Tilslutning skal ske efter de
pågældende forsyningsselskabers
regler.
Såfremt der sker en etapevis
udstykning af lokalplanområdet, skal
Silkeborg Kommune meddele en
midlertidig dispensation fra
bestemmelsen. I denne forbindelse
kan Silkeborg Kommune gøre en
dispensation betinget af, at udstykker
stiller garanti for den forholdsmæssige
andel af de forventede omkostninger
ved den senere etablering af
anlæggene.
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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 grundejerforeningen.

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

12.3
Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles vej,
sti, fri- og opholdsarealer og fællesanlæg.

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

12.4
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fri- og
opholdsarealer samt fællesveje og -stier.

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
Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter
forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i
overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at
påbegynde et større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra
offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.

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.

15.6
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
Lokalplanens formål er at åbne mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse inden for lokalplanens område
under hensyntagen til områdets karakter. Boliger inden for området skal placeres langs boligveje, som
anlægges i syd-nordgående retning med vendepladser mod nord. Bebyggelsen tilpasses terrænet, så bygninger
forskydes højdemæssigt i forhold til hinanden.
Der lægges vægt på beskyttelsen af eksiterende sten- og jorddiger langs lokalplanområdet østlige og vestlige
afgrænsning. Jorddigerne beskyttes mod terrænregulering og digegennembrud med undtagelse af at der gives
mulighed for digegennembrud til etablering af et eventuelt sammenhængende stisystems sammenkoblet
med fremtidig boligbebyggelse vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden sikre beskyttelsen af
bevaringsværdige træer på digerne.
Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone med henblik på en mere intensiv udnyttelse af området
til byformål.
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Baggrund
Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherre om at opføre tæt-lav
boligbebyggelse i form af rækkehuse. Bygherre ønsker at opføre rækkehuse med parkering på egen grund.
Desuden ønsker bygherre, at den endelige stillingtagen til sammensætning af rækkehusenes størrelse og
placering indenfor byggefelterne kan foregå efter planens vedtagelse. Forudsætningen for at imødekomme
disse ønsker til bebyggelsesplanen er, at der skal ske en væsentlig terrænbearbejdning.
På baggrund af bygherres ønske, har Plan- Miljø- og Klimaudvalget besluttet at igangsætte planlægningen for
området på udvalgsmøde 5. december 2016 efter besigtigelse af området 28. november 2016.
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Lokalplanens område
Området beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Lokalplanen omfatter et område på ca. 2,9 ha ved Hestehave nord for Silkeborg by øst for Balle Kirkeby.
Området afgrænses mod syd af en skråning ud mod Nordre Højmarksvej og mod vest af Hestehavevej og et
markant beplantet dige, der løber langs det vestlige skel. På den anden side af diget pågår planlægning for et
nyt boligområde. Arealet fortsætter mod nord til et større naturareal ud mod Gub Sø. Mod vest afgrænses
lokalplanområdet af fredskov på naboejendommen.
Områdets zonestatus
Lokalplanområdet ligger i landzone.
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Eksisterende forhold
Områdets nuværende anvendelse
Lokalplanområdet er i dag beplantet med grantræer med varierende alder, som dyrkes med henblik på salg.

Lokalplanområdet set mod nord-øst
Trafikale forhold
Området vejbetjenes af Hestehavevej med overkørsel til Nordre Højmarksvej syd for lokalplanområdet. Nordre
Højmarksvej medfører en støjmæssig påvirkning af lokalplanområdet.
Inde i lokalplanområdet løber en udlagt grusvej fra Hestehavevej i vest til lokalplanområdets afgrænsning i øst.
Vejudlægget fortsætter langs det østlige skel til den nordlige matrikel, men i praksis benyttes en markvej, som
gennemløber området med et buet forløb.

Eksisterende bebyggelse og anlæg
Eksisterende bebyggelse udgøres af et teknikhus og en mindre bygning, som anvendes til maskiner i
forbindelse med ejendommens produktion af gran.
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Landskab
Terrænet er stærkt skrående primært faldende fra syd mod nord ud mod Gub Sø. Arealet falder fra en kote 72
på den eksisterende vej til en kote ca. 60 længst mod nord.

Lokalplanområdet set fra syd mod nord hvor terrænnet falder.

LOKALPLAN 12-020

26

Fremtidige forhold
Disponering
Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af optil 45 tæt/lave boliger i form af rækkehuse i op til 2 etager.
Bebyggelsen kan opføres inden for de fastlagte byggefelter, der hovedsageligt ligger langs de to interne sydnordgående boligveje. Bebyggelsen placeres i rækker med facade mod vejarealet. Dette gøres for at give den
enkelte bolig det bedste mulige lysindfald og optimale private udearealer. Byggefelterne længst mod nordvest
brydes desuden af en grøn kile, som går på tværs af området.

Bebyggelse og anlæg
Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter langs de interne boligveje. Lokalplanen fastlægger bestemmelser
for udformning af ny bebyggelse. Der gives forholdsvis vide rammer for bebyggelses udformning, dog er der
med lokalplanens bestemmelser taget stilling til materialer og farvers sammenhæng med det omkringliggende
naturlandskab. Materialer og farver skal være sammenhængende inden for lokalplanens område for at give et
samlet helheds indtryk.
Bebyggelsen skal følge terrænet, og lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at rækkehusene
optager terræn ved at det ene hus skal forskydes vertikalt i forhold til det næste.

Veje, stier og parkering
I forbindelse med realisering af lokalplanområdet vil der skulle etableres et svingbaneanlæg på Nordre
Højmarksvej og den eksisterende Hestehavevej skal opgraderes iht. de gældende vejregler.
Vejene ligger på tværs af højdekurverne og i retningen nord-syd. Dette giver alle boligerne i området de
bedste muligheder for godt og naturligt lysindfald samt gode og solbelyste ude- og opholdsarealer.
Vejene vil skulle etableres med meget høj hældning op til 70 o/oo. Dette er et vilkår for vejens placering, dette
skyldes det naturlige stærk skrående terræn samt et ønske om at tilgodese det eksisterende terræn mest
muligt og undgå mere terrænregulering end højest nødvendigt.
Lokalplanområdet vil få vejadgang fra Hestehavevej. Der sikres forsat vejadgang til restejendommen 9q ad
den eksisterende skovvej i den østlige del af lokalplanområdet.
Der etableres en gang-/cykelsti mellem vendepladserne på de to boligveje med et principiet forløb som vist på
kortbilag 3 og 4.
Af hensyn til trafikstøj fra Nordre Højmarksvej udlægges et areal til en støjvold langs lokalplanområdets sydlige
afgrænsning samt en støjskærm langs Hestehavevej.

Grønne områder, landskab og beplantning
Med henblik på at sikre bebyggelsen mod stormfald og bevare skovbryn, indeholder lokalplanen bestemmelse
om, at bebyggelse ikke må opføres inden for 30 m fra skovbryn. Der fastlægges desuden en byggelinje på 11
m fra eksisterende sten- og jorddige langs lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning, for at beskytte
digerne. Inden for en afstand af 6 m fra begge diger kan der ikke ske terrænregulering.
Bebyggelsen tilpasses terrænet ved at danne trapper i det kuperede terræn. Hver enkelt bolig forskydes
således højdemæssigt svarende til terrænet ned af vejene. Det vil dog være nødvendigt - særligt i områdets
nordlige del - at foretage terrænregulering i forbindelse med byggemodningen for at muliggøre bebyggelse af
området.

LOKALPLAN 12-020

27

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017 og er indeholdt i rammeområde 12-B12, der udlægger arealet til boligformål med blandet åben-lav-, tæt-lav- eller etagebebyggelse samt de til
området hørende institutioner og anlæg som fx børne- og ældreinstitutioner samt kollektive tekniske anlæg.
Af kommuneplanramme 12-B-12 under punktet 'særlige bestemmelser' fremgår det, at ny bebyggelse skal
placeres under stort hensyn til naturen og terrænforholdene, og må kun etableres efter en samlet plan.
Boligveje placeres i sydgående syd-nordgående retning. Herved sikres gode lysforhold i boligerne og
en hensigtsmæssig placering af boligernes nære udearealer.
Vejenes nord-sydgående placering bevirker samtidig et kig gennem det grønne område, og er med til at bevare
og sikre muligheden for at opleve terrænet og det markante fald mod nord ned gennem bebyggelsen. Terrænet
bearbejdes således at områdets karakter, og terræn stadig kan opleves på trods af bebyggelse.
Det kræver en terrænregulering for at kunne lægge jævnt faldende veje ind og få bebyggelsen til at tande
jævnt ned ad bakken. Denne terrænregulering er nødvendig for ikke at få et for stort fald på vejene, selvom de
etableres med større fald end normalt. En terrænregulering vil under alle omstændigheder være en
nødvendighed i dette område for at få vejene lagt hensigtsmæssigt og begrænse hældningerne på vejene.
Det vurderes på denne baggrund, at det vil være nødvendigt med en bearbejdning af terrænet i den nordligste
og lavest liggende del af lokalplanområdet.
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 kommuneplanforslagets hovedstruktur, som udlægger
lokalplanområdet til fremtidig byzone og centerby.
Lokalplanområdet er i kommuneplanforslagets kortbilag registreret som grøn struktur med eksisterende
natur/terræn og som skovbevoksede arealer.
Retningslinjer
Den østlige del af lokalplanområdet er udpeget til mulig naturområde og økologisk forbindelsesområde.
Lokalplanen fastlægger en byggelinje 30 m fra skovbryn, hvilket svarer til kommuneplanforslagets
udpegninger. Det vurderes derfor, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanenforslagets
udpegning.
Lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje og skovbyggelinje. Kommuneplanforslagets retningslinje N10,
stk. 2 fastlægger, at arealer, der ligger inden for byggelinjerne, efter en konkret vurdering kan udlægges nye
kommuneplanrammer. Nærværende lokalplan udlægger ikke nye kommuneplanrammer og er i
overensstemmelse med retningslinjen.
I henhold til retningslinje T8 skal alle lokalplaner indeholde arealudlæg til opstilling af master og antenneanlæg
på op til 36 m, med mindre særlige forhold taler imod det.
I henhold til retningslinje R1, stk. 3 skal jordens nedsivningsevne undersøges i forbindelse med
lokalplanlægning med henblik på at kortlægge mulighederne for at håndtere regnvand lokalt. Der er foretaget
de nødvendige undersøgelser, og området er ikke fundet egnet til nedsivning af rergnvand.
Bolig- og befolkningsprognose
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 45 rækkehuse.
Kollektiv trafik
Området er betjent af både bybusser, lokale busruter og regionale busser. Vest for lokalplanområdet ved
Viborgvej er der busstoppested med afgange mod Viborg, Kjellerup, Silkeborg og Aalborg.
Vejlovgivningen
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
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fremtidige trafikmængde.
Der sikres desuden vejadgang til matr.nr. 9q Balle By, Balle nord for området.
Før veje, stier og parkeringsarealer anlægges, skal Silkeborg Kommune godkende vejprojektet. 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.
Privat og offentlig service
Der findes såvel butikker, daginstitutioner, skoler og mødesteder i lokalplanens nærområde. Ca. 200 m vest for
lokalplanområdet ved Viborgvej ligger daglivarebutik, forsamlingshus og Balle Kirke. Ca. 700 m sydvest for
lokalplanområdet ligger Balle Skole, Balle Idrætsanlæg, Balle Børnehus, Balleskolens SFO og Balle
Naturbørnehave. Ca. 800 m sydøst for lokalplanområdet ligger daginstitutionen Dalhaven.
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.
Inden for lokalplanområdet ligger en naturgasledning. Den vest-østgående adgangsvej vil få samme forløb som
ledningstraceét.
Elektricitet
Eniig 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
I boligområder må den enkelte ejendom maksimalt bebygges/befæstes 60 %. Befæstelse, der overstiger 60 %,
skal enten håndteres internt på matriklen eller forsinkes inden udledning til regnvandssystemet.
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.
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.
Beskyttede diger
Langs lokalplanområdet østlige og vestlige skel ligger sten- og jorddiger, som er beskyttet jf. museumsloven.
Lokalplanen fastsætter, at der skal sikres stiforbindelse til områder vest for nærværende lokalplanområde,
hvilket forudsætter et digegennembrud. Diget beskyttes ved fastlæggelse af en 11 m byggelinje.
Der sker ingen ændring af diget mod øst. Diget beskyttes med fastlæggelse af en 30 m byggelinje målt fra det
østlige skel.
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Inden for en afstand af 6 m fra begge diger kan der ikke ske terrænregulering.
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
Ejendommen umiddelbart øst for lokalplanområdet er noteret med fredskov. Fredskovsarealet grænser op til
lokalplanområdet, men er ikke omfattet af nærværende lokalplan.
En del af lokalplanområdet er omfattet af 300 m skovbyggelinje. Bebyggelse indenfor områder omfattet af
skovbyggelinjen forudsætter, at den reduceres, ophæves eller, at Silkeborg Kommune meddeler dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 17.
Silkeborg Kommune vil søge Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinje, idet en ophævelse forventes at
medføre en administrativ forenkling. Lokalplanen fastlægger en byggelinje på 30 m fra skovbrynet svarende til
områdets østlige skel med henblik på fortsat at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
En mindre del af lokalplanområdets sydvestlige hjørne er omfattet af 300 m kirkebyggelinje. Bebyggelse inden
for kirkebyggelinjen må have en maksimal højde på 8,5 m målt fra eksisterende terræn. Lokalplanen
forudsætter ikke dispensation fra eller reduktion af kirkebyggelinje.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
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.
Screeningen af planen er foretaget på baggrund af en tidligere bebyggelsesplan. På baggrund af denne
bebyggelsesplan vurderede Teknik- og Miljøafdelingen, at hvis denne fastholdtes som den var, så skulle
lokalplanen miljøvurderes på:
1. Terrænændringernes visuelle påvirkninger af det omkringliggende landskab
2. Påvirkning af skovbryn i forhold til placering af bebyggelse.
Idet bebyggelsesplanen er revideret efter denne screening til fordel for de to ovennævnte
opmærksomhedspunkter, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at lokalplanforslaget ikke har en væsentlig
negativ påvirkning på miljø, og derfor ikke skal miljøvurderes.

Støj og vibrationer
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:
Anvendelse

Vejledende støjgrænse

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) 58 dB

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for vejstøj
Niras har 11.03.2016 udarbejdet støjrapport, hvori det påvises, at der skal etableres støjvold mod Nordre
Højmarksvej og støjskærm langs Hestehavevej for at gældende støjgrænser kan overholdes indenfor området.
Forudsætningerne for denne støjberegning er ændret, og det skal ved byggeansøgningen påvises, at støjen på
de indendørs opholdsarealer kan overholdes. Til grund for beregningerne skal ligge en bebyggelsesplan som er
i overensstemmelse med nærværende lokalplan.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ikke
områdeklassificeret.
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
Vandområdeplan
Lokalplanen er i overensstemmelse med den statslige vandområdeplan.
Jordbundsforholdene er undersøgt og jorden findes ikke egnet til nedsivning.
Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for områder med drikkevandsinteresser. Lokalplanens arealudlæg vurderes ikke
at kunne true grundvandet.
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Overfladevand
Jordbundsforholdene er undersøgt og jorden findes ikke egnet til nedsivning. Overfladevand afledes til offentlig
kloak.
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Servitutter
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende servitutter, som kan have betydning for bygge- og
anlægsarbejde inden for lokalplanområdet:
Matr.nr. 9aa Balle By, Balle
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv (03.04.1992-6754-65)
Servitutten omhandler en naturgasledning med et 4 m bredt ledningstracé. Den fremtidige adgangsvej vil få
samme forløb og nogenlunde samme placering som naturgasledningen, hvor naturgasledningen som
udgangspunkt ikke vil blive påvirket af lokalplanens realisering.
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
Naturbeskyttelsesloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure,
campingvogne og master mellem skoven og skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 før der er givet
dispensation hertil fra Silkeborg Kommune eller Miljøstyrelsen har reduceret eller ophævet skovbyggelinjen
inden for planområdet.
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
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.nre. 9aa og 9q 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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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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