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1. Lokalplanens formål
1.1
Lokalplanens formål er:










Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formål

at trafikken i området afvikles funktionelt og sikkert;
at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer;
at skabe en harmonisk overgang mellem boligbebyggelsen og
de omkringliggende naturarealer vest for området;
at der udlægges arealer til etablering af støjafskærmning mod
Nordre Højmarksvej;
at områdets §3 områder bevares;
at området fremstår som et varieret boligområde, med en
blanding af fritliggende parcelhuse og sammenbyggede
dobbelt- eller rækkehuse med lodrette lejlighedsskel;
at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone;
at sikre etablering af grundejerforening.
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2. Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, omfatter
følgende matr.:

Ad. 2.1: Lokalplanområdet er ca. 9,4
ha

Del af matr.nr. 1eo, 1hr, 1hs, 1xæ og 1xz V. Kejlstrup, Balle og del af
matr.nr. 8b og 8hi Balle by, Balle, samt del af litra 7000e, 7000l V.
Kejlstrup, Balle og 7000n Balle by, Balle
samt alle parceller, der efter den 23. maj 2018 udstykkes eller
arealoverføres inden for lokalplanområdet.

2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIIa,
IIIb, IIIc, IIId, IV, V og VI som vist på kortbilag 2.

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 anvendes til boligformål. En mindre del af
området må anvendes til tekniske anlæg.

Ad. 3.1: Der ligger i området § 3
områder, der er beskyttet natur, som
administreres efter anden
lovgivning iht. til Bekendtgørelse af
lov om naturbeskyttelse.

3.2
Lokalplanen udlægger fælles fri- og opholdsarealer, som vist på
kortbilag 2.
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. § 3.11.

3.3
Delområde Ia, Ib, Ic og Id må kun anvendes til tæt-lav
boligbebyggelse i form af række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse
o.lign. til helårsbeboelse med lodret lejlighedsskel.
Der må indenfor delområde Ia, Ib, Ic og Id opføres maks. 80 boliger i
alt.

3.4
Delområde IIa og IIb må kun anvendes til åben-lav bebyggelse i
form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse.
Der må opføres én bolig pr. ejendom.
Der må i alt opføres 20-22 boliger.

3.5
Delområde IIIa og IIIb må kun anvendes til fri- og opholdsarealer.
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. § 3.8.
I delområde IIIa skal der ud mod Nordre Højmarksvej etableres
støjafskærmning.

3.6
Delområde IIIc og IIId må kun anvendes til naturområde.
Den eksisterende mose og søerne i området er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3, som vist på kortbilag 2 og 3. Der må
ikke foretages ændringer i søernes eller mosens tilstand uden
tilladelse fra Silkeborg Kommune.

Ad. 3.6: For at beskytte og bevare §3
områderne er der fastlagt en
beskyttelseszone på 10 m omkring
søerne og mosen som friholdes for
byggeri.

Områderne kan ikke bebygges.

3.7
Delområde IV må kun anvendes til boligformål i form af én enkelt
bolig.

3.8
Delområde V må kun anvendes til sti, stitunnel samt eksisterende
vejanlæg.
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3.9
Delområde VI må kun anvendes til rekreative og tekniske formål,
herunder vejanlæg.

3.10
Lokalplanen udlægger arealer til støjafskærmning, som vist på
kortbilag 2.
På arealerne kan der etableres støjafskærmning i form af støjvold,
støjskærm og lignende.

3.11
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.
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4. Vej-, sti- og parkeringsforhold
4.1
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej via
rundkørsel, som vist på kortbilag 2.

Ad. 4.1: Der er vejadgang til
pendlerpladsen via delområde VI.

Der må ikke etableres direkte vejadgang fra den enkelte bolig til
Nordre Højmarksvej.

4.2
Der udlægges areal til veje i princippet, som vist på kortbilag 2.
Veje skal udlægges i en bredde af min. 9 m og anlægges med en
kørebanebredde på min. 5,5 m.
Der skal langs stamvejen i delområde IIb etableres en afstandszone,
herunder græsrabat på 2 m og fortov, som vist på kortbilag 4.

Ad. 4.2: Veje, stier og
manøvrearealer skal udlægges og
anlægges efter vejreglerne.
Afstandszonen skal sikre
oversigtsforhold ved udkørsel fra
boligen til stamvejen.

4.3
Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med
12 m lastvogn.

4.4
Sti A-A-A-A skal etableres, som vist på kortbilag 2.
Stien udlægges i 3 m bredde og anlægges med 1,5 m fast belægning.

4.5
Der kan etableres øvrige stier som vist i princippet på kortbilag 2 og
kortbilag 3.
Rekreative stier kan etableres som natursti/trampesti.

4.6
Sti- og tunnelanlæg inden for delområde V, udlægges i 5 m bredde og
anlægges med 3 m fast belægning.

4.7
Indkørslen til lokalplanområdet i delområde VI, anlægges og tilsluttes
rundkørslen på Nordre Højmarksvej.
Vejanlægget anlægges iht. til vejreglerne.

4.8
Der skal etableres følgende parkering:
min. 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav
boligbebyggelse
 min. 1½ parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav
boligbebyggelse


4.9
Belysning af vej- og stiarealer skal ske med ensartede
belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m.
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5. Udstykning
5.1
Området kan kun udstykkes til boligformål, rekreative arealer samt
tekniske anlæg.
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med princippet, som er
vist på kortbilag 4.
Der kan ikke ske udstykning til boligformål nærmere § 3 områderne
og det indmålte skovbryn end 10 m.

Ad. 5.1: Der er fastsat bestemmelser
om udstykning for at tilgodese § 10A i
Byggeloven.
Der må ikke placeres bebyggelse
nærmere indmålte skovbryn end 25
m.

Delområde IIIa, IIIb ,IIIc, IIId, fælles fri- og opholdsarealer samt
vejanlæg kan udstykkes samlet.

5.2
Delområde Ia, Ib, Ic og Id må kun udstykkes til tæt-lav bebyggelse.
Grunde må ikke udstykkes med et areal på mindre end 200 m2 .
Arealer til teknisk forsyning o.lign. kan dog udstykkes mindre end
200 m2 efter behov.

5.3
Delområde IIa og IIb må kun udstykkes til åben-lav bebyggelse.
Grunde må ikke udstykkes med et areal mindre end 700 m2 eller
større end 1.000 m2. .

5.4
Delområde IV, V og VI må ikke udstykkes yderligere.
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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
Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter
følgende retningslinjer:











De skal være antirefleksbehandlede.
De skal lægges på tagfladen og være parallelle med denne.
De må være hævet maks. 15 cm fra tagfladen.
De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede
rektangler.
Placering kan ske over tagryg i lighed med "rytterlys".
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 el.lign.
Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med
hældning op til 15 grader, når de placeres min. 1 m fra tagets
kant.
Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med
taghældninger under 10 grader skærmes bag en murkrone,
må anlægget føres ud til murkronen.

6.4
Der skal udlægges arealer til fælles affaldsbeholdere/-containere
o.lign. til betjening af tæt-lav bebyggelse som vist i princippet på
kortbilag 4. Arealer til fælles affaldsbeholdere/-containere o.lign. skal
placeres i tilknytning til vejarealer.

Ad 6.4: Arealer til fælles
affaldsbeholdere-/containere o.lign.
skal placeres med en afstand på
maks. 75 m fra den enkelte boligs
hoveddør iht. Silkeborg Forsynings
regler.
I forbindelse med
byggesagsbehandlingen fastlægges
den præcise placering af
affaldsstationer mv.

6.5
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, el, vand,
kloakering samt tilmeldes affaldsordning efter de enkelte
forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende regler.

6.6
Der kan inden for delområde VI opføres anlæg til tekniske forsyning.
Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg,
affaldshåndteringsanlæg, én mobilmast med tilhørende
teknikbygning, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. Der kan
dog ikke opstilles mikro- og husstandsvindmøller.
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7. Bebyggelsens omfang og placering
7.1
I delområde Ia, Ib, Ic og Id må der etableres max. 80 boliger i form
af tæt-lav bebyggelse med et samlet etageareal på maks. 9.000 m2 .

7.2
I delområde IIa og IIb må bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom til åben-lav boligbebyggelse maks. udgøre 30 %.

7.3
I delområde Ia og Ib må bebyggelsen opføres i maks. 1 etage.
Bebyggelse må have en højde på maks. 6 m.

7.4
I delområde Ic, Id, IIa og IIb må bebyggelsen opføres i op til
2 etager.
Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 m.
Facadehøjden ved skæring mellem facade og yderside
tagbeklædning må maksimalt være 7,5 m.

7.5
I delområde Ia, Ib, Ic og Id skal boligbebyggelse opføres i
princippet, som vist på kortbilag 4.
Boligbebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod vej end 5 m
og 2,5 m fra skel mod sti og vendeplads.
Mindre bygninger såsom udhuse, skure, carporte, drivhuse og
lignende kan opføres i skel. Dog ikke nærmere sti- og vejskel end
2,5 m.

Ad. 7.5: I delområde Ia, Ib og Ic skal
bebyggelsen opdeles i grupper, der
følger vejforløbet og i delområde Id
skal bebyggelsen forskydes fra
hinanden, som vist på kortbilag 4.
Krav til mindre bygninger placeret i
vejskel er vist på tegningen herunder:

I delområde I a-d kan der placeres mindre bygninger såsom udhuse,
skure, carporte og lignende i vejskel, hvis følgende krav overholdes:
fra vejkote til 0,8 m over vejkote kan der etableres lukkede facader.
Fra 0,8 m over vejkote til 2,1 m over vejkote skal der være åbent
udsyn til boligveje og stier 2,5 m fra vejskel, som angivet
på tegningen i ad. 7.5.
Tæt-lav bebyggelse kan sammenbygges i naboskel som f.eks. række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse.

7.6
I delområde IIa og IIb skal åben-lav boligbebyggelse have en
afstand af min. 2,5 m til skel mod nabo.
Boligbebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod vej end 5 m
og 2,5 m fra skel mod sti og vendeplads.
Mindre bygninger såsom udhuse, skure, carporte, drivhuse og
lignende kan opføres i skel. Dog ikke nærmere sti- og vejskel end
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Ad. 7.6: Silkeborg Kommune har
generelt i kommuneplanens rammer
for lokalplaner for haveboligområder
(parcelhusområder) fastlagt, at med
mindre særlige forhold er gældende,
må bebyggelse ikke placeres nærmere
end 5 m fra skel mod vej og 2,5 m fra
skel mod sti og vendeplads.
Byggelinjebestemmelserne skal sikre,
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2,5 m.

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.

7.7
Der må ikke placeres bebyggelse nærmere indmålt skovbryn end
25m, som vist på kortbilag 2.

7.8
I delområde IIa skal bebyggelse tilpasses terrænet.

Ad. 7.8: Bebyggelsen skal her enten
forskydes i højden, eller der skal laves
forskudte plan i den enkelte bolig.
Bebyggelsen kan også bygges ind i
terrænet, så bygningen optager
terrænspringet.
Retningslinjer for terrænregulering
fremgår af Silkeborg Kommunes pjece
”Terrænregulering".

7.9
I delområde IV må bebyggelsesprocenten for enkelte ejendom max.
udgøre 30 %.
Bebyggelse må opføres i op til 2 etager.
Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 m.

7.10
Delområde V og VI kan ikke bebygges.
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8. Bebyggelsens udformning og
fremtræden
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.

Ad. 8.1: Materialer betegnes som
blanke og reflekterende, når de har
en glans, som svarer til en malet
overflade med et glanstal over 20.

8.2
Træhuse må ikke opføres som bjælkehuse.

Ad. 8.2: Den omtalte hustype
harmonerer ikke med traditionelle
danske boligområder.

8.3
I lokalplanområdet må der som udgangspunkt ikke etableres nogen
form for kommerciel skiltning eller reklamering i form af
reklameskilte, flag, bannere o.lign.
Dog kan det i forbindelse med tæt-lav boligbebyggelse i delområde
Ia,Ib, Ic og Id tillades, at der opstilles én pylon pr. boligvej, i
princippet som vist på kortbilag 2.

Ad. 8.3: I forbindelse med
byggemodning og salg af
ejendomme må der gerne forekomme
skiltning i begrænset omfang i
forbindelse med salg af ejendomme.

Pylonerne må max være 2 m høje og have et areal på 1,0 m2 .
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9. Ubebyggede arealer
9.1
Der udlægges fælles fri- og opholdsarealer, som vist på kortbilag 2.
Der kan opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign., som
understøtter anvendelse til leg og ophold.

Ad. 9.1: Eksisterende søer og
engarealer, som vist på kortbilag 3, er
beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens §3.
Områdernes tilstand må ikke ændres.

9.2
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning o.lign. gives et
ordentligt udseende.
Fælles fri- og opholdsarealer skal etableres efter en samlet
beplantningsplan.

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.
Arealerne skal overdrages til
grundejerforeningen, når
beplantningen er veletableret.

9.3
På vejarealer samt på fælles fri- og opholdsarealer må der ikke
foretages oplagring, henstilling og parkering af større både,
campingvogne, køretøjer over 3.500 kg (lastbiler, busser mm) og
uindregistrerede køretøjer.

9.4
I lokalplanområdet skal hegning mod veje, stier og fri- og
opholdsarealer ske som levende hegn/hæk.
Der kan på den indvendige side af hække etableres trådhegn, når
højden heraf ikke overstiger hækkens højde.
Levende hegn skal mod vej, stier samt fri- og opholdsarealer
placeres på egen grund, min. 30 cm fra skel.
Hække kan etableres som klippede hække eller som fritvoksende
hække.
Ved tæt-lav boligbebyggelse i delområde Ia, Ib, Ic og Id kan
hegn mellem boligerne etableres som stakit og placeres i skel,
såfremt det er udført i samme materiale og farver som
småbygninger eller garager.

9.5
Der skal etableres støjafskærmning som vist på kortbilag 2.
Afskærmningen kan være støjvold og/eller støjskærm el. lignende.
Støjvolde skal fremstå grønne og gives et landskabelig og
naturpræget udtryk eksempelvis ved en varieret udformning eller
ved en varieret beplantning.

Ad. 9.5: Bestemmelsen skal sikre, at
evt. hegn fremstår som levende hegn.
Principskitsen herunder viser et
eksempel på udformningen:

9.6
Der må ikke etableres ny beplantning nærmere end 2 m fra kanten
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af det på kortbilag 2 viste vandløbs bred.
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10. Terrænregulering
10.1
Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1 m i
forhold til naturligt terræn. Der kan dog tillades terrænregulering af
begrænset omfang herudover, når det i den samlede byggemodning
vurderes nødvendigt for en hensigtsmæssig udnyttelse af området.

Ad 10.1: Dette gælder dog ikke
støjvolde, bakker o.lign., der etableres
som del af områdets landskabelige
bearbejdning.
På grund af terrænets konturer kan
det ikke forventes, at der kan bygges
integreret carport/garage.
En tilladelse til terrænregulering
udover +/- 1 m over naturligt terræn
vil forudsætte dispensation fra
lokalplanen, herunder forudgående
naboorientering.
I forbindelse med byggemodningen
skal udstykker fremsende et kotekort,
der viser terrænet før og efter
byggemodning. Kortene skal bruges
ved Silkeborg Kommunes
administration af
terrænreguleringsbestemmelserne. Til
brug for bedømmelse af et konkret
projekt skal oplyses koter på
eksisterende og fremtidigt terræn.
Koter skal angives i D.V.R. 90 (Dansk
Vertikal Reference). Skæringslinjer
mellem bebyggelse samt eksisterende
og fremtidigt terræn skal indtegnes på
facadetegninger. Retningslinjer for
terrænregulering fremgår af Silkeborg
Kommunes pjece ”Terrænregulering”.

10.2
Overskudsjord fra byggemodningen af hvert enkelt delområde må
påfyldes de enkelte grunde inden for delområdet, så mindre
lavninger og forhøjninger udjævnes, og således at terrænet på de
enkelte grunde tilpasses adgangsvejens niveau. Jorden skal
udlægges, så terrænet fremstår jævnt og naturligt, og således at ny
terrænhøjde ligger maks. 0,5 m over naturligt terræn.

Ad. 10.2: Bestemmelsen skal sikre en
harmonisk overgang fra vejanlægget
og nænsom bearbejdning af det
naturlige terræn.

10.3
Der må efter områdets byggemodning ikke foretages
terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel.

10.4
Støttemure mod vej og indkørsel, der overstiger 1 m, skal aftrappes
til naturligt terræn.

10.5
Støttemure mod vej og indkørsel, der overstiger 0,5 m, skal
beplantes.

10.6
Inden for delområde V kan der ske terrænregulering ud over +/- 0,5
m på baggrund af en nærmere detailprojektering.
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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 § 4.2 og i § 4.4 nævnte veje og stier er etableret;
Den i § 9.6 nævnte støjafskærmning er etableret;
Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg
jf. § 6.5;
 Fælles fri- og opholdsarealer er beplantet jf. § 9.2.
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Efter byggelovens § 4 stk. 3 kan
kommunen allerede inden
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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 inden for lokalplanens område.

Ad. 12.1 og 12.2: Det forudsættes, at
udstykkerne i samarbejde med
områdets grundejere tager initiativ til
oprettelse af grundejerforeningen.

12.2
Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det, dog
senest når 50 % af de udstykkede grunde er solgt.

12.3
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og
stier jf. § 4.2 samt fælles fri- og opholdsarealer og støjafskærmende
foranstaltninger m.v.

12.4
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på:
Fri- og opholdarealer samt naturområder inden for delområde
IIIa, IIIb, IIIc og IIId.
 De i § 4.2 og § 4.4 nævnte fælles veje 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. Lokalplanens retsvirkninger
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 udlægger areal til offentligt formål, kan ejeren
forlange en ejendom eller en del af en ejendom overtaget af
Silkeborg Kommune mod erstatning, hvis arealet ikke kan udnyttes på
en økonomisk rimelig måde i forhold til de omkringliggende
ejendomme.

15.7
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 og baggrund
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en privat bygherre om at udstykke området til boliger. Området er
udlagt til boligformål i kommuneplanen, men er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger nær eksisterende
boligområder, og vil med lokalplanens vedtagelse blive overført fra landzone til byzone.
Formålet med lokalplanen er, at området skal fremstå som et varieret boligområde med en blanding af
fritliggende parcelhuse og sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse med lodrette lejlighedsskel.
Lokalplanområdet ligger i tilknytning til et naturlandskab, hvorfor lokalplanen skal sikre, at boligbebyggelsen
indpasses i det omgivende landskab. Boligbebyggelsen skal tilpasse sig beskyttet natur, som omfatter en mose
og søer, der er beskyttet iht. til naturbeskyttelseslovens § 3 områder. Der skal sikres en naturlig overgang fra
boligbebyggelsen til naturlandskabet vest for lokalplanområdet.
Området får vejadgang til Nordre Højmarksvej via eksisterende rundkørsel, hvorved der sikres en
hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området. Boligbebyggelsen skal sikres mod støj fra Nordre
Højmarksvej ved udlæg af areal til støjafskærmning, som med beplantning indpasses i området.
Med denne lokalplan afsluttes rækken af boligområder langs Nordre Højmarksvej frem mod Høje Kejlstrupvej.
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Lokalplanens beliggenhed og afgrænsning
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Silkeborg og er på er ca. 9,4 ha. Lokalplanområdets primære
samlede areal (areal udlagt til boligformål) ligger nord for Nordre Højmarksvej.
Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Nordre Højmarksvej og et større boligområde. Mod vest ligger en
skovbræmme og på modsatte side af denne ligger et nyt boligområde. Længere mod vest ligger et større
naturområde ved Gubsø.
Mod nord afgrænses området af et vandløb og landbrugsjorder, som er gennemskåret af Silkeborgmotorvejen i
øst-vestlig retning. Mod øst afgrænses området af et læhegn. Bagved beplantningen ligger et restareal fra
anlæggelsen af motorvejen langs med Høje Kejlstrupvej. Høje Kejlstrupvej mødes med Nordre Højmarksvej i
en rundkørsel ved lokalplanområdets sydøstlige hjørne.
Ved rundkørslen – mellem lokalplanområdet og Høje Kejlstrupvej – ligger en pendlerplads.
På et mindre område, der ligger nærmest rundkørslen, udlægger lokalplanen areal til tekniske anlæg, som
omfatter vejadgangen til området samt eksisterende transformerstation og mast.
Lokalplanen omfatter desuden areal til en ny sti langs og stitunnel under Nordre Højmarksvej. Arealudlægget til
sti og stitunnel løber fra det nye boligområde vest for lokalplanområdet boligudlæg og langs Nordre
Højmarksvej. Stitunnellen krydser Nordre Højmarksvej og arealudlægget ender i et grønt areal i et boligområde
syd for vejen.
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Eksisterende forhold
Områdets nuværende anvendelse og eksisterende bebyggelse
Lokalplanområdet ligger i landzone og omfatter primært en landbrugsejendom med omkringliggende
landbrugsjorder. Ejendommen har i dag vejadgang direkte til Nordre Højmarksvej. Ejendommens bygninger,
herunder stuehus og landbrugsbygninger, ligger umiddelbart nord for Nordre Højmarksvej i lokalplanområdets
østlige del. Eksisterende bebyggelse forudsættes ikke nedrevet ved realisering af lokalplanen.
Øst for den eksisterende landbrugsbebyggelse ligger en eksisterende transformerstation og mast.
Den syd-vestligste del af lokalplanområdet, der planlægges anvendt som offentlig stiforbindelse, ligger under
og langs Nordre Højmarksvej, og inddrager et areal fra skovbræmmen vest for lokalplanområdets primære
areal samt fra grønne arealer i to eksisterende boligområder hhv. vest og syd for lokalplanområdets primære
areal.

Eksisterende ejendom.

Trafikale forhold
Vejadgang til ejendommen sker i dag fra Nordre Højmarksvej.

Landskab og terræn
Lokalplanområdets landskabstræk er præget af et kuperet og varieret terræn. Lokalplanområdet stiger fra ca.
kote 53 mod nord til ca. kote 67 ved Nordre Højmarksvej i syd. Midt i lokalplanområdet, og umiddelbart nord og
vest for mosen, ligger to bakketoppe hhv. i kote 64 og 65. Terrænet skråner herfra mod nord til kote 54-55 og
mod mosen, som sammen med søen langs lokalplanområdet østlige afgrænsning, ligger i kote 57. Fra mosen
og søen stiger terrænet igen mod syd til kote 67.
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Den vestligste del af lokalplanområdet langs Nordre Højmarksvej ligger i kote 71. Terrænet falder nær det
beskyttede dige og skråner generelt fra Nordre Højmarksvej med et par meters fald ind mod skovbræmmen.

Lokalplanområdet set fra sydøst.

Natur
Umiddelbart nord for eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet ligger en mose, som er beskyttet iht.
naturbeskyttelseslovens § 3. Langs lokalplanområdets østlige afgrænsning ligger en sø, og lokalplanområdets
vestlige afgrænsning krydser flere søer. Alle søer er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3.
Skovbræmmen vest for lokalplanområdet krydser lokalplanrådets vestlige afgrænsning, hvormed en del af
skovbræmmen ligger inden for lokalplanområdet. Skovbræmmen ligger som en grøn kile og et rekreativt
naturelement mellem lokalplanområdet og boligområdet mod vest.
Mellem skovbræmmen og det eksisterende boligområde mod vest løber et beskyttet dige i nord-sydgående
retning og krydser den del af lokalplanområdet, der planlægges anvendt til offentlig stiforbindelse.
Den nordlige del af området afgrænses af et privat vandløb. Vandløbet er ikke beskyttet.
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Skov og naturområdet mod vest.

Lokalplanområdets omgivelser
Mod vest bag skovstykket ligger et nyere boligområde, der er udstykket til åben-lav bebyggelse. Skov- og
naturområdet fungerer som en grøn kile og et rekreativt naturelement mellem de to boligområder.
Nordvest for området findes lavbundsområdet omkring Gubsø. Mod nord afgrænses grunden af et vandløb, med
bagvedliggende landbrugsjord, som grænser op til Silkeborg Motorvejen.
Syd for lokalplanområdet ligger Nordre Højmarksvej og syd herfor et større boligområde.
Mod øst afgrænses området af et læbælte og et restareal fra anlæggelsen af motorvejen.

Områdets zonestatus
Området ligger i landzone og overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
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Fremtidige forhold
Disponering og anvendelse
Med lokalplanen muliggøres et nyt boligområde med ca. 100 boliger. Bebyggelsen består af en blanding af
åben-lav parcelhuse og tæt-lav bebyggelse i form af række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse. Der åbnes
desuden mulighed for etablering af ny offentlig sti og stitunnel hhv. langs med og under Nordre Højmarksvej.
Der udlægges desuden et område til tekniske anlæg, som omfatter vejadgangen til området samt eksisterende
transformerstation og mast.
Lokalplanområdet disponeres på baggrund af eksisterende forhold, med særligt fokus på de beskyttede
naturarealer og skov inden for lokalplanområdet. Boligbebyggelse og veje placeres således mellem de tre
områder med beskyttet natur.
Lokalplanområdet får ny vejadgang via eksisterende rundkørsel øst for lokalplanområdet. Adgangsvejen
forgrener sig fra øst mod vest og nord, således at der føres en vej mod vest og dermed syd om mosen, og en
vej mod nord mellem mosen og den østlige sø. Den nordgående vej forgrener sig igen til tre boligveje; to i
nordvestlig retning og en mod nord. Alle boligveje ender blindt med vendepladser.
Boliger placeres langs med boligvejene og der skabes syv delområder til boligformål, herunder et delområde
med den eksisterende landbrugsbebyggelse. Den vestlige del af boligområdet bibeholdes som skovareal og
sammen med et areal på 25 m fra skovbrynet udlægges dette område til lokalplanområdets primære fælles friog opholdsareal. Øvrige fælles fri- og opholdsarealer udgøres af grønne lommer, hovedsageligt mellem veje og
naturarealer.

Delområder
Lokalplanen udlægger seks delområder ud fra områdernes anvendelse.
Inden for delområde I (Ia-Id) og II (IIa-IIb) kan der opføres ny boligbebyggelse. Delområde III (IIIa-IIIc)
indeholder lokalplanområdets rekreative arealer, herunder områder med beskyttet natur og skovbeplantning.
Delområde IV indeholder områdets eksisterende landbrugsbebyggelse. Delområde V udlægger areal til offentlig
stiforbindelse, herunder stitunnel. Delområde VI udlægger areal til tekniske anlæg og indeholder eksisterende
transformerstation og mast.

Bebyggelse og anlæg
Der kan opføres ny boligbebyggelse inden for delområde I og II. Intentionen er at skabe et boligområde, hvor
der er variation i bebyggelsen. Af denne grund udstikker lokalplanen få bestemmelser for bebyggelsens
udformning og udseende. Også boligtyperne varieres inden for området. Der kan således både opføres åbenlav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.
Fælles for al bebyggelse er, at ny bebyggelse ikke må placeres nærmere skovbryn end 25 m og heller ikke
nærmere beskyttede naturområder end 10 m af hensyn til skoven of naturområderne. Der fastsættes desuden
byggelinjer 5 m fra vejskel og 2,5 m fra skel mod sti og vendeplads.
Der kan ikke opføres bebyggelse inden for område V og VI.

Tæt-lav boligbebyggelse
Delområde I skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel. Ny
bebyggelse kan opføres som række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse. Grunde må ikke udstykkes med et
areal, der er mindre end 200 m2 . Der kan opføres i alt max. 80 boliger af disse typer med et samlet etageareal
på maks. 9.000 m2 .
For at skabe variation i bebyggelsen fastsætter lokalplanen desuden forskellige bygningshøjder inden for
delområderne. Af denne grund inddeles delområderne i mindre enheder. Delområde I inddeles således i
yderligere fire delområder Ia-Id, således at tæt-lav boligbebyggelse i delområde Ia-Ib kan opføres i maks. 1
etage og opføres i maks. 2 etager i delområde Ic-Id.
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Åben-lav boligbebyggelse
Delområde II skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Grundstørrelsen for
parcelhuse skal være 700-1000 m2 , og der fastsættes en bebyggelsesprocent på 30 % for den enkelte grund.
Nye parcelhuse kan opføres i op til 2 etager. Der kan opføres 20-22 parcelhuse inden for lokalplanområdet.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nordre Højmarksvej via ny afkørsel i rundkørsel. Det skal sikre en
sikker afvikling af trafikken ved, at der bliver færrest mulige vejadgange til det overordnede vejnet.
Interne boligveje udlægges i en bredde af 9 m og skal anlægges med en kørebanebredde på 5,5 m. Alle
interne veje ender blindt og skal anlægges med vendepladser. Ny bebyggelse skal opføres 5 m fra vejskel,
således at der sikres overskuelighed i vejstrukturen og åbnes mulighed for eventuel parkering mellem veje og
bebyggelsen. Der skal etableres parkering svarende til 1½ parkeringspladser pr. bolig inden for delområde I til
tæt-lav boligbebyggelse og 2 parkeringspladser pr. bolig inden for delområde II til åben-lav boligbebyggelse.
I det rekreative område mod vest etableres stiforbindelser både som et rekreativt element, men også for at
skabe sammenhæng til det overordnede stinet og kollektiv trafik. Stier inden for delområde I-III udlægges i en
bredde af 3 m og skal anlægges med 1,5 m bred fast belægning.

Offentlig sti og stitunnel
Delområde V skal anvendes til etablering af offentlig sti- og tunnelanlæg langs med og under Nordre
Højmarksvej. Sti- og tunnelanlæg udlægges i en bredde på 5 m og skal anlægges med 3 m fast belægning.
Stiforbindelsen tilkobles det øvrige kommunale stisystem.

Grønne områder, landskab og beplantning
Lokalplanen udlægger fri- og opholdsarealer i delområde III. Fri- og opholdsarealerne ligger primært langs
lokalplanområdets vestlige afgrænsning og i tilknytning til beskyttet natur inden for lokalplanområdet.
Der findes søer og en mose, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Naturarealerne er en del af
lokalplanens fri- og opholdsarealer. Beskyttelsen af naturområderne indebærer, at der ikke må foretages
ændring i tilstanden heraf. For at beskytte § 3 områderne mod tilstandsændringer, udlægges der
en beskyttelseszone på 10 m omkring søerne og mosen, hvor der ikke kan ske udstykning eller bebyggelse.
Der må ikke foretages ændringer i søernes eller mosens tilstand, eller indenfor den 10 m brede
beskyttelseszone, uden tilladelse fra Silkeborg Kommune.
Skov og skovbryn langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning beskyttes ved, at der udlægges en byggelinje
25 m fra skovbrynet, hvor det ikke er muligt at placere bebyggelse.
I den nordlige del af området findes et privat vandløb. Lokalplanen udlægger en bræmme på 2 m omkring
vandløbet, som skal friholdes for bebyggelse og ny beplantning.
I den sydøstlige del af lokalplanområdet inddrages en mindre del af et fredskovsområde beliggende på matr.nr.
1xæ til støjvold. Der ansøges om ophævelse af fredskovspligten, og der er mulighed for udlæg af
kompensationsarealer i nærheden.
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Princip for disponering af grønne elementer og placering af støjafskærmning i området.

Miljø og støj
Jævnfør planlovens § 15a, må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse såsom
boliger, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., kan sikre den
fremtidige anvendelse mod støjgener.
I forbindelse med lokalplanens tilvejebringelse, er der udarbejdet en støjberegning, der viser, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for vejstøj er overskredet i dele af lokalplanområdet. For at kunne overholde Miljøstyrelsens
grænseværdier for vejstøj, fastlægger lokalplanen, at der etableres støjafskærmning mod Nordre Højmarksvej.
Lokalplanen stiller krav om, at støjafskærmning skal være etableret inden bebyggelsen tages i brug, hvis den
er nødvendig for at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj fra veje.
Der anlægges derfor en afskærmende støjvold langs hele områdets sydlige afgrænsning mod Nordre
Højmarksvej for at overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Volden anlægges med et
landskabeligt og naturligt udtryk og der skabes mulighed for stipassage i den vestlige ende. Støjvolden/skærmen beplantes for at integrere den i den øvrige vejudtryk langs Nordre Højmarksvej.

Terræn
Det er hensigten at bevare de naturlige landskabstræk og topologi i lokalplanområdet og tilpasse bebyggelsen
det eksisterende terræn. Disponeringen af området i forhold til placering af bebyggelse og veje er foretaget
med udgangspunkt i de konturer, der er i terrænet, så store terrænreguleringer så vidt muligt reduceres.
I forbindelse med byggemodningen og etablering af vejanlæg jævnes og planeres terrænet skånsomt for så
vidt muligt at fastholde det eksisterende terræn, men samtidig sikre jævne og eksisterende landskabstræk
uden markante terrænspring. Der må terrænreguleres maks. +/- 1 m i forbindelse med byggemodning.
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Eksisterende koter for området.
Efter byggemodning tillades terrænregulering i +/- 0,5 m i en afstand af 0,5 m fra skel. Så det overordnede
landskab og terrænet ikke ændres væsentligt.

Natur
I lokalplanområdet findes en mose og søer som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Dette indebærer,
at der ikke må foretages ændring i tilstanden heraf. De fredede naturarealer integreres som en naturlig del af
områdets fælles fri- og opholdsarealer. For at sikre § 3 områderne udlægges der en beskyttelseszone på 10 m
omkring søerne og mosen, hvor det bl.a. ikke er muligt at udstykke til private haver. Der må ikke foretages
ændringer i søernes eller mosens tilstand, eller indenfor den 10 m brede beskyttelseszone, uden tilladelse fra
Silkeborg Kommune.
Desuden findes et større skovområde delvist inde og uden for lokalplanområdets vestlige del. Skoven
indeholder flere søanlæg, som er beskyttet gennem Naturbeskyttelsesloven § 3. Området og skoven sikres
ved, at der udlægges en byggelinje 25 m fra skovbrynet, hvor det ikke er muligt at placere bebyggelse inden
for.
I den nordlige del af området findes et privat vandløb. Lokalplanen udlægger en bræmme på 2 m omkring
vandløbet, som skal friholdes for bebyggelse og ny beplantning.

Klima og bæredygtighedstiltag
I lokalplanen er der indarbejdet følgende klima- og bæredygtighedstiltag, som bidrager til at fremme
bæredygtighed og skabe gode rammer for de kommende beboere:
Byggeri og arkitektur


Der gives mulighed for, at der kan opføres anlæg til udnyttelse af solenergi, hvormed boligens
energiforsyning kan ske på et bæredygtigt grundlag med udnyttelse af vedvarende energikilder.

Natur og grønne områder


Eksisterende søer og mose beskyttes og sikres ved afstandskrav til bebyggelse, men integreres samtidig
i de fælles fri- og opholdsarealer, hvormed lokalplanens naturværdier bevares og samtidig bliver en
integreret del af området.



Der er udlagt arealer til fælles fri- og opholdsarealer så de grønne omgivelser ”trækkes” ind i området.
Arealerne vil fungere som et rekreativt element samtidig med, at naturen i området styrkes, hvilket kan
skabe grobund for øget biologisk mangfoldighed og spredningskorridorer.

Sundhed og fællesskab


Der udlægges areal til stier således, at der skabes gode forbindelser til grønne områder både inden og
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uden for området.


Der udlægges arealer til grønne, fælles fri- og opholdsarealer, der skal friholdes for bebyggelse. Dog
kan de anvendes til legeredskaber, bænke, pavilloner o. lign. som medvirker til at opfordre til leg og
ophold.



Der skabes mulighed for varierende boligtyper i form åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og herved
også mulighed for forskellige befolkningsgrupper.

Arealanvendelse


Der inddrages arealer i landzone til byudviklingsformål, men området er omfattet af kommuneplanen,
hvor det er udlagt til boligområde. Byudviklingen sker ”indefra og ud”. Realisering af lokalplanen vil
sammen med realiseringen af øvrige boligområder og rekreative områder bidrage til at Silkeborg får en
naturlig afgrænsning mod nord og motorvejen.
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Miljøvurdering
Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter § 3
stk. 1 nr. 3.
På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes, idet realiseringen ikke medfører
væsentlige miljøpåvirkninger.
Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter
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.
Relevante bilag IV-arter i Silkeborg Kommune er: Arter af Flagermus, Odder, Stor Vandsalamander,
Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn Kølleguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed og Markfirben.
Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. Størstedelen af området har været anvendt
som landbrugsjord. Der er dog indslag af områder med skov og natur, der kan rumme bilag IV-arter. Der kan
forekomme spidssnudet frø og stor vandsalamander i de tre §3 områder. I skovområdet vest for
lokalplanområdet yngler der muligvis flagermus.
Lokalplanområdet er muligvis fourageringsområde eller spredningskorridor for flagermus. Eftersom vandhuller
og kun en mindre del af fredskoven inddrages med lokalplanens realisering, vurderes lokalplanen ikke at
medføre en væsentlig negativ påvirkning af bilag IV-arter i omgivelserne.
Silkeborg Kommune vurderer ligeledes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-områder, da det nærmeste
Natura 2000-område ligger ca. 4 km sydøst for Silkeborg.
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.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Silkeborg Kommuneplan 2017-2028
Lokalplanområdet ligger indenfor Balle/Hvinningdal-planområdet, som omfatter den nordvestlige del af
Silkeborg by. Området er indbyggermæssigt kommunens største planområde med mere end 12.000
indbyggere. I de kommende år ventes antallet af indbyggere at vokse.
Balle/Hvinningdalområdet kan karakteriseres som et attraktivt forstadsmiljø med blandet bebyggelse,
domineret af åben-lave boligbebyggelser. Området afgrænset mod sydøst af et sammenhængende
erhvervsområde langs med Ringvejen. Der er etableret en række stiforbindelser gennem de grønne områder.
Stierne forbinder bydelen på tværs og boligområderne med bymidten og Alderslyst.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til afgrænsning.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 er der udarbejdet et
tillæg nr. 26.
Tillægget omfatter en udvidelse af rammeområde 12-B-14 til også at omfatte mindre dele af matr.nr 7000l,
7000l, 1xz, 1eo, 8hl. som i lokalplanen er udlagt til sti- og tunnelanlæg. Tillægget omfatter tillige en del
af lokalplanens sydøstlige hjørne ned mod Nordre Højmarksvej, del af matr.nr. 7000e, 7000l og 1xæ som
primært skal anvendes til støjværn og også en mindre del af matr.nr. 1hr som i lokalplanen udlægges til
tekniske formål og bl.a. omfatter områdets fremtidige vejadgang.

Bolig- og befolkningsprognose
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 100 nye boligenheder i form af åben-lav og tæt-lav boliger.

Anden Sektorplanlægning
Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes af bybusrute 8 med busstoppesteder på Nordre Højmarksvej. Der forefindes
bustoppested umiddelbart syd for lokalplanområdet. I Balle er der regionalforbindelse med busrute 31 og 60 til
hhv. Lemming, Serup, Skægkær og Silkeborg by samt Viborg, Kjellerup og Silkeborg by.
Skole- og institutionsplanlægning
Lokalplanen giver ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre nye boligområder anledning til ændringer i den
eksisterende og/eller fremtidige skole- og institutionsdækning i nordvest Silkeborg. Lokalplanområdet ligger i
Skægkærskolen Skoledistrikt.
Vand
Lokalplanens område forsynes med vand fra Silkeborg Vand A/S i henhold til vandforsyningsplanen
Varme
Lokalplanens område forsynes med varme fra Silkeborg Varme A/S i henhold til varmeplanen.
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
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
Eniig har forsyningspligt inden for lokalplanens område.
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Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.
Spildevand
Lokalplanområdet forsynes med kloak fra Silkeborg Spildevand A/S i henhold til spildevandsplanen. Området er
iht. jordbundsanlyse ikke fundet egnet til nedsivning og vil skulle seperat kloakeres.
Renovation
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Silkeborg Kommunes gældende
affaldsregulativer.
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Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning
Områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
Inden for området findes en mose og søer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke
foretages ændring i områdernes tilstand uden dispensation. Silkeborg Kommune er myndighed efter
Naturbeskyttelsesloven.
I lokalplanen er disse områder særligt beskyttet ved separate delområder, som sikrer områderne yderligt ved
at udlægge en 10m beskyttelseszone. Denne skal sikre områdernes særlige naturværdi og fredning særligt i
anlægs- og byggefasen.

Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier (Museumsloven)
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af
jordarbejde skal Museumslovens §§ 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.
Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang, det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum.
Silkeborg Museum har udtalt sig og på baggrund af topografien samt de arkæologiske registreringer i
nærområdet er det muligt, at der på det berørte areal er skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt
i henhold til museumslovens § 27. Museet vil derfor anbefale, at disse arealer forundersøges i god tid inden
anlægsstart. En sådan forundersøgelse er frivillig, men vil kunne sikre, at loven ikke overtrædes, og at et
påbegyndt anlægsarbejde ikke må standses, med forsinkelse og fordyrelse til følge.

Jorddige
Inden for delområde V er der ét registreret og beskyttet jorddige som er beskyttet af museumslovens § 29a.
Museumsloven har bl.a. til formål at sikre varetagelsen af opgaver vedrørende sten- og jorddiger og
fortidsminder på landjorden og havbunden.
Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger (lovens § 29 a) og fortidsminder (lovens § 29 e
og § 29 g). Fravigelse af de generelle forbud mod tilstandsændringer forudsætter, at der meddeles
dispensation.
Realisering af offentlig sti inden for delområdet forudsætter digegennembrud og kræver en dispensation.

Skovbyggelinje (Naturbeskyttelseslovens § 17)
Lokalplanens område er omfattet af en 300 m skovbyggelinje. Bebyggelse indenfor områder omfattet af
skovbyggelinje forudsætter enten, at skovbyggelinjen reduceres, eller at Silkeborg Kommune meddeler
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17.
Skovbyggelinjer afkastes fra et mindre fredsskovsarealer, der er kommunale ejet, og som er beliggende øst
for området langs Nordre Højmarksvej samt fra Vester Kejlstrup Plantage som er beliggende syd for Nordre
Højmarksvej.
Silkeborg Kommune vil søge Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.
En reduktion af skovbyggelinjen forventes at medføre en administrativ forenkling.

Fredskov
En del af matr.nr. 1xæ som inddrages i lokalplanområdet er omfattet af fredsskovspligt og skal anvendes til
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støjvold. Arealet er kommunalt ejet.
Efter skovlovens §3, stk 1, nr. 3 er skav samt tilhørende arealer uden træbevoksning, der tilhører staten,
kommunen eller folkekirken, fredsskovspligtige. Inddragelse af arealet i lokalplanen og etablering af støjvold
herpå kræver således tilladelse fra Miljøstyrelsen.
I forbindelse med salg af arealet vil fredskovpligten søges ophævet. Der forventes at der samtidig udlægges
erstatningsarealer med fredskov, så der kan opnåes tilladelse til ophævelse af fredskovspligten for den del, der
er omfattet af lokalplanen.

Landbrugspligt (Landbrugsloven)
Eksisterende ejendom beliggende på matr. nr. 1hs V. Kejlstrup, Balle, er noteret som landbrugsejendom.
Landbrugspligten skal derfor ophæves for de dele af ejendommene, der ligger indenfor lokalplanområdet.
Ophævelsen af landbrugspligten sker ved særskilt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen.
Realiseringen af lokalplanens byggemuligheder forudsætter derfor, at NaturErhvervstyrelsen ophæver
landbrugspligten. Ophævelse af landbrugspligten forventes at kunne ske i forbindelse med udstykningen af
området.

Støj
Jævnfør planlovens § 15a, må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse såsom
boliger, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., kan sikre den
fremtidige anvendelse mod støjgener.
I forbindelse med lokalplanens tilvejebringelse, er der udarbejdet en støjberegning, der viser, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for vejstøj er overskredet i dele af lokalplanområdet.
For at kunne overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj, fastlægger lokalplanen, at der etableres
støjafskærmning mod Nordre Højmarksvej samt mod syd-øst til afskærmning af støj fra rundkørslen.
Lokalplanen stiller krav om, at støjafskærmning skal være etableret inden bebyggelsen tages i brug, hvis den
er nødvendig for at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj fra veje.
Støj i øvrigt reguleres gennem Miljøbeskyttelsesloven.

Jordforurening (Jordforureningsloven)
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.
Lokalplanen ligger i landzone. Alle arealer indenfor landzone eller sommerhusområde kan være omfattet af
områdeklassificeringen, hvis det er fastlagt i Jordstyringsregulativ for Silkeborg Kommune.
Områdeklassificering er arealer, hvor der kan være lettere forurenet jord.

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.
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Der må ikke etableres vejadgang fra Nordre Højmarksvej før Silkeborg Kommune har givet adgangstilladelse
hertil jf. vejloven.

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 (se Færdselslovens § 100).

Vandmiljø
Vandløb, grøfter, dræn, rørledninger, lavninger i terrænet hvor vand opsamles m.v. skal i forbindelse med
bygge- og anlægsarbejde reetableres således, at afvanding sikres jf. vandløbsloven.

Forsyning
I forbindelse med lokalplanens realisering skal udgiften ved flytning eller omlægning af eventuelle elledninger
og fiberbåndsrør i området bekostes af den, der udstykker ejendommene.

Skiltning (Naturbeskyttelsesloven)
Skiltning i lokalplanområdet forudsætter en godkendelse fra vejdirektoratet.
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Servitutter
Der er udarbejdet servitutundersøgelse og der ophæves ingen servitutter med lokalplanen.
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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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