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De eksisterende lokalplanlagte udlæg til erhvervsformål i Funder-området er næsten fuldt udnyttede, og
der er behov for nye arealer. Kommuneplan 2017 udlægger derfor areal til erhvervsformål ved
motorvejsudfletningen – rammeområde 14-E-03.

Lokalplan 14-012 skal udmønte kommuneplanens bestemmelser for området. Gennem udlæg af nye
attraktive erhvervsarealer skal planen understøtte byrådets visioner om at sikre erhvervslivet
vækstmuligheder og gode betingelser.

Lokalplanens bestemmelser skal give mulighed for, at forskellige typer af virksomheder kan placeres
i området. Herunder at mulighederne for udstykning er fleksible, hvad angår grundstørrelserne.
Samtidigt skal lokalplanen sikre at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med
brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Formål og baggrund
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Bestemmelser

Lokalplan 14-012 (Vedtaget)

Side 2



1.1
Lokalplanens formål er

at der i området kan placeres forskellige typer af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3 
at der er fleksible muligheder for udstykning med hensyn til grundstørrelser
at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer ud mod
de omgivende veje

Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål

1. Lokalplanens formål

Kommentar til 1.1
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2.1
Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1 og 3, omfatter følgende matr.: Matr.nr. 1 a, 1 an og
1ar og del af matr. nr. 7000ae, alle Funder By, Funder samt alle parceller, der efter den 01.09.2018
udstykkes eller arealoverføres inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

2.2
Lokalplanområdet ligger i landzone. Området overføres ved denne lokalplans endelige vedtagelse og
offentliggørelse til byzone.

2. Område og zonestatus

Kommentar til 2.1
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3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål.

Området må kun anvendes til virksomheder, der giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af
omgivelserne som salg af særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, liberale erhverv, offentlige
formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, engros, servicevirksomheder, håndværksprægede
virksomheder, lettere industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
garageanlæg, transportvirksomhed, o.lign., svarende til virksomhedsklasse 1-3 efter kommuneplanen
og Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004.

Der må ikke etableres nogen form for boliger i området.

 

3.2
Indenfor det på kortbilag 2 og 3 viste støjbelastede areal må der ikke placeres støjfølsomme
virksomheder i Miljøklasse I,  der kan påvirkes af trafikstøjen, som fx. liberale erhverv, kontorer,
hoteller m.v.

Arealet er belastet af trafikstøj, der overskrider miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden 63 dB
for kontorer, hoteller m.v. og miljøstyrelsens vejledene grænseværdi for butikserhverv på 68 dB. Se
tillige § 7.4. 

Der kan meddeles dispensation til etablering af kontorer m.v. indenfor området, hvis det kan
dokumenteres, at byggeriet er udformet og placeret således, at det beregnede støjniveau på facaden af
bygningen og på evt. tilhørende udendørs opholdsarealer ikke overskrider grænseværdierne.  

Bestemmelse 3.2 gælder ikke administrationslokaler, der etableres i tilknytning til anden virksomhed.

3.3
Der kan i tilknytning til en produktionsvirksomhed etableres en butik med et areal på maks. 100 m2 .
Der kan alene sælges produkter, som er fremstillet på virksomheden.

3.4
Der kan opføres bebyggelse til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, med et
samlet bruttoetageareal til butiksformål på max. 30.000 m2.

Den enkelte butik kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal til butik på 10.000 m2.

Særligt pladskrævende varegrupper omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer,
tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. 

3.5
Den del af området, der er omfattet af beskyttelseslinje omkring gravhøj, må kun anvendes i
overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 18.

3. Områdets anvendelse

Kommentar til 3.1

Kommentar til 3.2

Kommentar til 3.4
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Gravhøjen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden
af arealet inden for 100 m fra fortidsmindets fod. Eksisterende anvendelse til landbrugsformål kan dog
fortsætte.

Kommentar til 3.5
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4.1
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Vestre Højmarksvej, som vist på kortbilag 3.

4.2
Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag 2. Vejene skal udlægges i en bredde af min.
10 m og skal anlægges med en kørebanebredde på min. 7 m.

Dog kan vej til eksisterende virksomhed på matr. nr. 1 a Funder By, Funder anlægges med anden
bredde, efter nærmere aftale med Silkeborg Kommune.

Veje indenfor lokalplanområdet defineres som interne veje.

4.3
Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending af lastbil med sættevogn.
Vendepladser skal dimensioneres således, at de kan anvendes uden at forudsætte bakning med
sættevognstog. Desuden skal der sikres et rabat-areal på min. 2,5 m bag asfaltkanten (kørebanens
yderkant), for udsving med bagenden af sættevognen. 

 

Eksempel på beregning af vendepladsens areal ved en cirkulær vendeplads, dimensioneret for
sættevognstog uden bakning:

Kørebanekantens ydre radius skal være ≥ 14,5 m
Rabattens ydre radius 14,5 m + 2,5 m = 17,0 m

Fastlæggelse af størrelse og udformning af vendepladser skal ske i øvrigt ske efter gældende vejregler.

4.4
Der kan efter nærmere aftale mellem berørte grundejere og vejmyndighederne anlægges vej til parcel
nord for matr. nr. 1a. 

Bestemmelsen skal sikre, at der er mulighed for på sigt at anlægge en vej til området nord for den
eksisterende virksomhed. Vejens placering fastlægges ikke endeligt i lokalplanen, da den ikke forventes
anlagt som en del af byggemodningen. Vejen skal anlægges efter vejreglerne.

4.5
Der skal på egen grund etableres:

min. 1 p-plads/50 m2 kontor og administrationslokaler
min. 1 p-plads/100 m2 produktions- og lagerlokaler

Bestemmelsen er et min. krav. Der skal på egen grund etableres det nødvendige antal

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold

Kommentar til 4.2

Kommentar til 4.3

Kommentar til 4.4

Kommentar til 4.5
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parkeringspladser, så antallet til enhver tid opfylder behovet for parkeringspladser til medarbejdere,
kunder og besøgende. Det skal sikre, at der ikke parkeres på områdets veje.

4.6
I forbindelse med etablering af vejadgang til den enkelte grund skal der der laves et asfaltindstik på
min. 2 meter ind på matriklerne.

Bestemmelsen skal sikre indkørslerne og beskytte vejen, da der er tale om tunge køretøjer.

4.7
Der kan etableres parkeringslommer eller-zoner til lastvogne/sættevogne indenfor området.
Lastvogne/sættevogne må ikke parkeres på vejareal udenfor de anlagte parkeringslommer eller -zoner

Kommentar til 4.6
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5.1
Grunde til erhvervsbebyggelse må ikke udstykkes med et areal mindre end 5.000 m2.

Arealer til tekniske forsyningsanlæg o.lign. kan udstykkes med en mindre grundstørrelse, under hensyn
til, hvad der er nødvendigt for anlæggets drift.

Området kan udstykkes så regnvands- og forsinkelsesbassiner ligger på private arealer. Arealerne kan
medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten for den pågældende ejendom. Det forudsætter
dog at rettigheder til bassinerne tinglyses, ligesom grundene skal have en sådan størrelse, at der opnås
en fornuftig balance mellem bebyggelse og ubebyggede arealer. 

5.2
Grunde skal udstykkes med en bredde mod adgangsgivende vej på min. 30 meter. Dog undtaget
grunde med vejadgang fra vejens vendeplads.

5. Udstykning

Kommentar til 5.1

Lokalplan 14-012 (Vedtaget)

Side 9



6.1
Anlæg til forsinkelse - og nedsivning af regnvand skal i princippet etableres indenfor det areal, der er
vist på kortbilag 2. Endelig udformning af bassinerne afhænger af terræntilpasningen i området.

Overfladearealerne til bassinerne er vist inkl. en kronekant på 0,5 m. Der er ikke indtegnet
terræntilpasning. Terræntilpasning vil ske i forbindelse med detailprojekteringen. Det kan medføre at
bassinerne får en lidt anden udformning end angivet på kortbilaget.

Området kan udstykkes så regnvands- og forsinkelsesbassiner ligger på private arealer. Arealerne kan
medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten for den pågældende ejendom. Det forudsætter
dog at rettigheder til bassinerne tinglyses, ligesom grundene skal have en sådan størrelse, at der opnås
en fornuftig balance mellem bebyggelse og ubebyggede arealer. 

6.2
Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. Dog kan regnvand afledes i åbne
grøfter, med henblik på at sikre, at der kan afledes store regnmængder i forbindelse med skybrud.

6.3
Der må ikke opsættes husstands- og/eller mikrovindmøller.

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.

6.4
Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:

aluprofilerne/rammerne har samme farve som selve panelerne (det er oftest sort)

skinner og beslag, som solcellerne fæstnes til taget med, må ikke være længere end panelernes
udstrækning

Solcellerne/solfangerne placeres, så de fordeles hensigtsmæssigt på tagfladen

såfremt taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at
opsætte solcellerne/solfangerne på at stativ, skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt.

6.5
Arealer til affaldsbeholdere, affaldscontainere og lignende skal afskærmes, så affaldsbeholdere og
affaldscontainere m.m. ikke fremtræder synligt fra omgivende veje og fra naboarealer.

Arealer til sortering, opbevaring og transport af affald anlægges i henhold til regulativerne herom.

Bestemmelsen skal sikre at området fremtræder ordentligt. Afskærmningen kan ske gennem etablering

6. Tekniske anlæg

Kommentar til 6.1

Kommentar til 6.3

Kommentar til 6.5
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af bebyggelse og/eller afskærmende beplantning og lignende. Evt. suppleret af beplantet trådhegn.

6.6
Der kan indenfor området etableres master til mobilantenner med tilhørende teknikbygning/-skabe.
Master må ikke placeres på arealer mellem vej og vejbyggelinje.

6.7
Der løber en 60 kV højspændingsledning gennem området. Ledningen er en luftledning. Placeringen er
angivet på kortbilag 3 (lokalplankort), Respektafstanden for 60 kV-højspændingsledningener 3 meter
fra jorden. I en højde på 3 meter fra jorden, skal der holdes en afstand af 15 meter fra selve ledningen.

Kontakt elselskabet N1 for flere oplysninger om respektafstande (https://n1.dk/elnettet
/respektafstande/)

Kommentar til 6.7
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7.1
Bebyggelsesprocenten må være maks. 60 % for den enkelte ejendom.

7.2
Det bebyggede areal på den enkelte grund må udgøre max. 60% af grundens areal.

Det bebyggede areal er "fodaftrykket" af al bebyggelse.

7.3
Bebyggelsens samlede rumfang må udgøre maks. 3 m3 pr. m2 af grundens areal.

Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelser med meget stort volumen, men lille etageareal , som fx høje
lager- og produktionshaller, ikke giver en uhensigtsmæssig stor bebyggelsestærhed i området.

Arealer omfattet af byggelinje kan indgå i beregningen.

7.4
Bebyggelse til støjfølsomme erhverv som fx. liberale erhverv, kontorer, hoteller m.v. må ikke placeres
på støjbelastede arealer, hvor støjen på facaden overstiger Lden 63 dB. Støjbelastede arealer er vist på
kortbilag 3.

Bebyggelse til sådanne erhverv må opføres i max. 2 etager og med en max. højde på 8 m.

Kortbilag 3 viser hvor støjen i 2030 forventes at overstige Lden 63 dB på facader i 4 m. højde, jf.
beregninger foretaget af Sweco 2017. 

Der vil kunne dispenseres fra bestemmelsen, hvis det kan dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi på Lden 63 dB for kontorer, hoteller m.v. ikke er overskredet. Dog op til max.
bygningshøjde 13 m.

7.5
Bebyggelse til øvrige, ikke støjfølsomme, anvendelser må opføres med en højde på maks. 13 m.

Beregning af bygningshøjde: Hvis bygningen opføres på en grund med skrånende terræn, skal højden
måles fra et eller flere niveauplaner, der fastlægges ud fra den gennemsnitlige højde på grunden, og
under hensyn til terrænnet på nabogrundene. Niveauplanerne kan ikke fastlægges i lokalplanen, da
lokalplanen ikke fastlægger grundenes afgrænsninger og størrelser. Niveauplanerne fastlægges af
kommunen i forbindelse med behandling af ansøgning om byggetilladelse.

7.6
Bebyggelse må ikke placeres nærmere tilkørselsvej til motorvejen end 35 m fra vejkant, eller
nærmere Vestre Højmarksvej og pendler p-plads end 20 m, som vist på kortbilag 3.

7. Bebyggelsens omfang og placering

Kommentar til 7.2

Kommentar til 7.3

Kommentar til 7.4

Kommentar til 7.5
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Bestemmelserne om byggelinjer skal sikre at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende,
med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Der er tinglyst byggelinjer mod omgivende veje. Lokalplanens bestemmelser skærper
byggelinjebestemmelserne mod Vestre Højmarksvej i forhold til de tinglyste byggelinjer.

7.7
Bebyggelse må ikke placeres nærmere motorvej end 50 meter + 2 x højdeforskellem mellem vejmidte
og jordlinje + 1 m til passage. Den omtrentlige placering af byggelinjen er angivet på kortbilag 3. 

Vejbyggelinjen mod motorvejen er tinglyst og dekalrationen herom skal overholdes. Bestemmelsen
forventes kun at have betydning for det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet, da der ikke i dden
nordlige del af området vil kunne etableres vejadgang til grunde med beliggenhed ud til motorvejen, på
grund af fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Vejbyggelinje mod motorvej er angivet omtrentligt på kortbilag 3. Forud for evt. bebyggelse op til
motorvejen skal den præcise placering beregnes. 

7.8
Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod interne veje og stier, grønne områder og naboer end 5
meter.  

7.9
Områder mellem byggelinjer og vejskel må ikke bebygges eller anvendes til parkering, udstilling eller
oplag.

Arealerne skal henligge som græsareal med solitære - eller grupper af træer, jf. § 9.3. Bestemmelserne
om byggelinjer skal sikre at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede
grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Kommentar til 7.6

Kommentar til 7.7

Kommentar til 7.9
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8.1
Tage samt bygningssider og facader må ikke fremtræde i stærke eller selvlysende farver og må ikke
opføres i reflekterende materialer. Dog kan der anvendes glas til facader og bygningssider, såfremt det
ikke medfører blændingsgener for trafikanter og naboer. 

Der er vide muligheder for at tilpasse bebyggelsens udformning efter den enkelte virksomheds ønsker
og behov .

8.2 Facadeskilte
På facader mod Vestre Højmarksvej og mod tilkørsel til motorvejen må der opsættes firmanavn og
logo. Firmanavn og/eller logo må ikke være reflekterende eller bevægelig. Kun tekst og logo må
være gennemlyst. Skilte og logo uden lys må belyses med spots. Lyskilder må ikke blænde eller på
anden måde genere trafikanterne på vejene.
Skilte må have en maksimal højde på 20% af facadehøjden på den bygning, de placeres på. Skilte
skal placeres, så bygningens facade kan ses hele vejen rundt om skiltet.
Løse bogstaver må have en maksimal højde på 30% af facadehøjden på den bygning, de placeres
på.
Skilte på bygninger må ikke placeres over bygningens taghøjde.
Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende
for trafikanter og omkringboende.
Belysning af skilte skal udføres med indvendig belysning således, at kun skilteteksten og/eller logo
fremstår lysende, alternativt med coronabelysning.
Der må ikke opsættes digitale facadeskilte
Oplysning af facader tillades ikke

Skilt på maks 20% af facadehøjden. Skiltet placeres så facaden kan ses hele vejen rundt om skiltet.

Løse bogstaver på maks. 30% af facadehøjden

8.3 Skiltemaster, logo- og reklamesøjler o. lign. på terræn

8. Bebyggelsens udformning og fremtræden

Kommentar til 8.1

Kommentar til 8.2
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Der må etableres én pylon på maks. 8,5 m i tilknytning til hver ejendom. Såfremt der er flere
virksomheder på ejendommen, skal skiltene samordnes på én pylon.
Bygningernes navneskilte skal indarbejdes som en del af bygningernes arkitektur.
Der må ikke opsættes skilte på tage og over tagryg.
Skiltestørrelsen skal minimeres og harmonere med skiltemastens højde og bebyggelsens omfang
og udseende. Skilte må ikke placeres ud over vejareal.
Anvisningsskilt ved indkørsler må have en maks. højde på 0,8 m.

Placeringen af skilte tæt ved større vejkryds skal ske under hensyntagen til den nødvendige
trafikskiltning.

8.4 Digitale skiltepyloner
Digitale skiltepyloner skal i størrelse og udformning tilpasses det område, hvor de opsættes.
Digitale skiltepyloner må ikke have en højde der overstiger 6 m.
Skift mellem spots skal ske med langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.
Digitale skiltepyloner skal strømføres via jordkabler ved fritstående skilte. Alternativt må de drives
vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende.

Alle digitale skiltepyloner skal godkendes af Silkeborg Kommune. Eventuelle justeringer af hensyn til
trafiksikkerhed eller andre færdselsmæssige hensyn skal foretages uden unødig ophold. Politiet kan i
henhold til færdselslovens § 99 kræve skiltene fjernet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ,uanset
skiltenes placering.

8.5 Flag og Flagstænger
Der må placeres maks. 3 flagstænger pr. ejendom. Flagstænger skal placeres i en gruppe eller i
række på ejendommen.
Flagstænger må have en højde svarende til bygningens facadehøjde plus 1/3 dog højest 12 m
Flagstænger må kun flage med eget firmanavn og/eller logo
Kun ved fælles begivenheder for det samlede erhvervsområde kan der flages med andre flag, efter
konkret ansøgning til Silkeborg Kommune og tilladelse herfra.

Kommentar til 8.4
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9.1
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til min. 10 % af etagearealet til kontor- og
administrative formål. Arealerne skal placeres og afskærmes således at støjniveauet ikke overskrider 58
dB. 

Ved udendørs opholdsarealer forstås terrasser, gårdhaver, haveanlæg m.m. til brug for virksomhedens
ansatte.

Vejrabatter, skråninger, meget små arealer eller områder, hvor der ikke kommer sol, kan ikke tælle
med som opholdsareal.

Der stilles ikke i lokalplanen krav om udendørs opholdsarealer til den del af virksomheden, der omfatter
produktionsanlæg og/eller lager, da der ikke ved denne anvendelse kan fastlægges et forhold mellem
etageareal og antal medarbejdere. Det vil således være op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvor
stort et areal, der skal udlægges til udendørs opholdsarealer, under hensyn til arbejdsmiljøet.

9.2
Arealer omfattet af byggelinje må ikke anvendes til udendørs opholdsarealer eller til nogen former for
udstilling eller oplag. Der må ikke etableres bebyggelse, skilte, faste hegn, parkeringspladser eller
belægning på arealerne. Undtaget herfra er etablering af vejadgang og skilt/pylon.

Arealerne skal driftes og vedligeholdes af den enkelte grundejer.

9.3
Arealer omfattet af  byggelinje mod overordnede veje skal fremtræde som et åbent grønt
område bestående af en græsbund med enkeltstående eller grupper af fuldkronede træer, evt.
suppleret med lav buskbeplantning.

Der skal vælges træer, som i udvokset tilstand får en højde på min. 12 m.

Arealerne skal driftes og vedligeholdes af den enkelte grundejer.

Bestemmelsen gælder ikke byggelinjer langs med interne veje.

9.4
Hegn mellem de enkelte parceller og langs øvrige skel skal være levende hegn, evt. suppleret med
trådhegn.

Bestemmelsen skal sikre, at hvis der etableres hegn i skel, skal det være i form af levende hegn. Der
må ikke opstilles ubeplantede trådhegn, stakitter og lign. i naboskel.

 

9.5
Undendørs oplag, varegårde og lign. skal afskærmes. Afskærmningen kan bestå af faste hegn,

9. Ubebyggede arealer

Kommentar til 9.1

Kommentar til 9.3

Kommentar til 9.4
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trådhegn, beplantning, bebyggelse eller lignende. Trådhegn omkring oplag og varegårde m.m. kan
fremstå uafskærmet. Øvrige faste hegn omkring oplag og varegårde m.m., skal begrønnes med
klatreplanter eller skjules bag anden beplantning.  

9.6
Udstilling med henblik på salg af særligt pladskrævende varegrupper kan etableres uafskærmet, når
udstillingen placeres bag byggelinjerne mod de omgivende overordnede veje.

Der kan etableres uafskærmet trådhegn, hvis hensigten er sikring af salgsudstilling eller lignende.
Hegnet må ikke fremtræde markant og skal sløres af beplantning eller lign. i det omfang, det er muligt.
Trådhegnet må ikke placeres på arealer omfattet af byggelinje.

9.7
Det samlede befæstede og bebyggede areal må ikke overstige 80 % af den enkelte grunds areal.

Indenfor lokalplanområdet må der afledes regnvand til regnvandskloakken, svarende til den
befæstelsesgrad som er gældende for anvendelsen af området. For erhvervsområder er
befæstelsesgraden sat til 0,8, dvs. 80 % af den enkelte matrikels areal.

Overstiges befæstelsesgraden skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel.

Ved brug af permeable belægninger (gennemtrængelige for vand) kan belægningsgraden øges i forhold
til belægningens evne til at lade vandet trænge igennem. Hvis f.eks. en permeabel belægning muliggør,
at 25 % af overfladevandet kan trænge igennem, vil denne belægning kun tælle med 75 % i
ovennævnte beregning.

9.8
Regnvands- og forsinkelsesbassiner skal udformes, så de kan indgå som rekreative elementer i området
eller på den ejendom, hvor bassinerne placeres.

Området kan udstykkes så regnvands- og forsinkelsesbassiner ligger på private arealer. Arealerne kan
medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten for den pågældende ejendom. Det forudsætter
dog at rettigheder til bassinerne tinglyses, ligesom grundene skal have en sådan størrelse, at der opnås
en fornuftig balance mellem bebyggelse og ubebyggede arealer. 

9.9
Den del af området, der er omfattet af beskyttelseslinje omkring gravhøj, må kun anvendes i
overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 18.

Gravhøjen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden
af arealet inden for 100 m fra fortidsmindets fod. Eksisterende anvendelse til landbrugsformål kan dog
fortsætte.

Kommentar til 9.7

Kommentar til 9.8

Kommentar til 9.9
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10.1
Ved byggemodning må der 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.

Højdebegrænsningen gælder dog ikke støjvolde, bakker o.lign., der etableres som del af områdets
landskabelige bearbejdning.

I forbindelse med byggemodning af veje, stier og forsyningsledninger kan det være nødvendigt at
foretage større reguleringer af terrænet.

En tilladelse til terrænregulering udover +/- 1 m over naturligt terræn vil forudsætte dispensation fra
lokalplanen, herunder forudgående naboorientering.

I forbindelse med byggemodning 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
Efter byggemodning må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1,0 m i forhold til terræn.

10.3
Der må ikke terrænreguleres på arealer omfattet af byggelinje.

På den enkelte grund skal al terrænregulering inden for en afstand på 2,5 m fra byggelinje og fra
naboskel ske ved udjævning/tilpasning til de tilstødende arealer og grunde. Skråninger skal udføres
med en maks. hældning på 1:1,5.

10.4
Der må terrænreguleres i nødvendigt omfang med henblik på etablering af regnvands- og
forsinkelsesbassiner. Terrænreguleringen skal ske således at bassinerne kan indgå som rekreative
elemneter i området eller på den ejendom, hvor de placeres.

10. Terrænregulering

Kommentar til 10.1
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11.1
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

den/de i § 4.1 og 4.2 nævnte veje er etableret;
det/de i § 4.5 nævnte parkeringsarealer er etableret;
bebyggelsen er tilsluttet fælles vand-, el- og kloakforsyning i det omfang bebyggelsen skal
forsynes;
De i § 6 nævnte affaldsløsninger er etableret og tilmeldt tømmeordning

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. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

Kommentar til 11.1
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12.1
Der oprettes ikke grundejerforening i området.

12. Grundejerforening
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13.1
Følgende servitutter skal aflyses i forbindelse med lokalplanen, da den er uforenelig med lokalplanens
formål:

Samhørighedsdeklaration af 28.10.2003 nr. 42188-65.

Øvrige servitutter skal respekteres

Ad 13.1: Samhørighedsdeklaration af 28.10.2003 nr. 42188-65 vedrører samhørighed mellem et
landbrug med bygninger og et landbrug uden bygninger. Servitutten forventes ophævet i forbindelse
med ophævelse af landbrugspligten.

Servitutundersøgelse, som redegør for servitutter, der skal overholdes sideløbende med lokalplanen,
ligger som bilag til lokalplanen.

 

13. Servitutter

Kommentar til 13.1
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Redegørelse
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De eksisterende lokalplanlagte udlæg til erhvervsformål i Funder-området er næsten fuldt udnyttede, og
der er behov for nye arealer. Kommuneplan 2017 udlægger derfor areal til erhvervsformål ved
motorvejsudfletningen – rammeområde 14-E-03.

Lokalplan 14-012 skal udmønte kommuneplanens bestemmelser for området. Gennem udlæg af nye
attraktive erhvervsarealer skal planen understøtte byrådets visioner om at sikre erhvervslivet
vækstmuligheder og gode betingelser.

Lokalplanens bestemmelser skal give mulighed for, at der kan placeres forskellige typer af
virksomheder i området. Herunder at mulighederne for udstykning er fleksible, hvad
angår grundstørrelser.

For at området bliver et attraktivt sted, der kan bære flere forskellige typer virksomheder, og dermed
forskelligartede byggerier, skal lokalplanens bestemmelser samtidigt sikre, at området fremtræder
harmonisk, ordentligt og indbydende mod de omgivende veje.

 

Formål og baggrund
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Lokalplan 14-012 omfatter et areal på ca. 150.000m2 i den vestlige del af Silkeborg.

Lokalplanområdet ligger omgivet af større veje. Mod vest grænser arealet op til Silkeborgmotorvejen og
to regnvandsbassiner, der er udlagt i forbindelse hermed. Mod nord grænser området op til Funder
Kirkevej, mod øst til Vestre Højmarksvej og mod syd til motorvejstilkørsel Funder. I det sydøstlige
hjørne støder området op til en pendler-p-plads.

Syd for området og tilkørselsvejen til motorvejen ligger et erhvervsområde omfattet af lokalplan
14-002. Vest for Vestre Højmarksvej ligger der boldbaner og idrætsarealer, tilknyttet Funder skole.

Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning
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Områdets nuværende anvendelse

Størstedelen af området anvendes i dag til jordbrugsformål. En del af området ejes af virksomheden
Siltec A/S, og anvendes  til erhvervsformål i form af produktion af kabelbakker m.m.. En mindre del af
området henligger som udyrket areal.

Trafikale forhold

Den overordnede vejstruktur i området omkring lokalplanområdet udgøres i dag af Silkeborgmotorvejen
og tilkørselsvejen hertil, samt af Vestre Højmarksvej, der er en hovedfærdselsåre for trafikken gennem
Silkeborg. Beliggenheden ud til det overordnede vejnet forventes at medvirke til at området bliver
attraktivt for virksomheder med behov for en bekvem og hurtig adgang til hovedtrafiknettet.

Landskab og natur

Området er noget kuperet og gennemskæres fra vest til øst af en sænkning i terrænet.  Terrænet falder
fra kote 96 i det sydøstlige hjørne til kote 84 på det laveste sted, centralt i området.

Der ligger en gravhøj i den nordlige del af området, ud mod motorvejen. Gravhøjen er omfattet af 100
m fortidsmindebeskyttelseslinje. Arealet op til gravhøjen er dyrket landbrugsjord. I henhold til
naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra
gravhøjen. Eksisterende anvendelse til landbrugsformål kan dog fortsætte.

Der er ikke i øvrigt beskyttet natur eller andre natur- eller beskyttelsesinteresser i området

Eksisterende bebyggelse og anlæg

I den nordlige del af området ligger virksomheden Siltec a/s. Bygninganlægget omfatter produktions-
og lagerbygninger samt kontorer i tilknytning hertil. Der ligger tillige en bolig på ejendommen.

Ledningsanlæg

Den vestlige del af området gennemskæres af en nord-sydgående 60W højspændingsledning.
Respektafstanden for 60 kV-højspændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra
jorden, skal man holde sig i en afstand af 15 meter fra selve ledningen.

Samtidigt gennemskæres den centrale del af lokalplanområdet af øst-vestgående regn- og
spildevandsledninger. Der ligger desuden nord-sydgående regn- og spildevandsledninger i det yderste
vestre hjørne af arealet.

Bortset fra højspændingsledningen forventes alle ledninger at være tinglyst på arealerne inden
lokalplanens endelige vedtagelse. Servitutundersøgelse udarbejdet 30.08.2018 ligger som bilag til
lokalplanen. Tinglyste servitutter kan have konsekvenser for mulighederne for at udnytte grundene i
området.

Eksisterende forhold
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Anvendelse

Området udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3, efter kommuneplanen og Miljøministeriets ”Håndbog
om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004, samt til salg af særligt pladskrævende
varegrupper.

Miljøklasse 1-3 omfatter virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger som mindre
værksteder, lettere industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel, lager-, kontor- og administrationsvirksomhed og
lignende.

Under hensyn til trafikstøjen er der samtidigt en begrænsning på, hvor kontorer og lignende lettere
støjfølsomme anvendelser kan placeres.

Der kan ikke placeres boliger i lokalplanområdet.

Gravhøjen inden for området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18, og tilstanden af arealerne må
ikke ændres.

Trafikale forhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for vejadgang til området. Vejadgang til området må kun
etableres fra Vestre Højmarksvej.

Der skal inden for lokalplanområdet etableres de veje, vejanlæg og parkeringspladser, som er
nødvendige for områdets betjening. Veje, oversigtsarealer og hjørneafskæring mv. skal etableres efter
vejlovgivningens regler.

Trafikstøj

Lokalplanområdet er primært belastet af vejtrafikstøj fra Silkeborgmotorvejen og tilkørslen hertil.
Dog er der også på Vestre Højmarksvej en del trafik, som giver anledning til støj.

Fremtidige forhold
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De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i beregninger foretaget af Sweco i 2017. Der er
ved beregningen af støjen taget udgangspunkt i fremskrevne trafiktal i 2030 jf. Miljøstyrelsens håndbog
om beregning af vejstøj.

Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at der ikke må placeres liberale erhverv, kontorer og lignende
indenfor det område, der i følge beregningerne belastes af trafikstøj på mere end Lden 63 dB i 4 m

højde.  Det svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden 63 dB for kontorer, hoteller m.v.

Grænsen for det støjbelastede område er vist på lokalplankortet.

Der kan dog meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelserne, til etablering af kontorer
m.v. indenfor det støjbelastede område, hvis byggeriet udformes og placeres således, at det beregnede
støjniveau i bygninger og på evt. tilhørende udendørs opholdsarealer ikke overskrider
grænseværdien. Fx hvis bebyggelse til kontorformål placeres bag anden bebyggelse, der kan skærme
for støjen.
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Bebyggelse og anlæg

Bebyggelse til kontorformål og lignende lettere støjfølsomme anvendelser må opføres i max 2 etager og
have en max højde på 8 m. Den maksimale højde er fastsat ud fra beregningen af trafikstøjen, idet den
er beregnet i 4 m højde. Der kan meddeles dispensation til etablering af bebyggelse i op til 13 m højde,
hvis beregninger viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. 

Øvrig erhvervsbyggeri kan opføres i maks. 2 etager, med en højde på maks. 13 m. Skorstene,
antenner, ventilationsafkast o.lign., kan dog have en større højde.

Af hensyn til områdets fremtræden mod de omgivende veje, fastsætter lokalplanen byggelinjer langs
med vejene. Området mellem vejskel og byggelinje må ikke bruges til bebyggelse, udstilling, oplag eller
parkering m.m. men skal sikre at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede
grønne arealer ud mod de omgivende veje

Udstilling og oplag

Arealer mellem vejskel og byggelinje må ikke udnyttes til udstillinger. Men udstilling af varer til den
enkelte virksomhed fx. biler, campingvogne og lignende særligt pladskrævende varer, som udstilles
med henblik på salg, kan ske på arealer bag byggelinjen og foran en evt. bebyggelse, så de udstillede
varer er synlige fra omgivende veje.

Oplag af gods og materialer, redskaber og affaldscontainere, som er nødvendigt for virksomhedens
drift, samt evt. udendørs lagre, må ikke placeres direkte synligt fra de overordnede vej, men skal
afskærmes af bebyggelse eller tæt hegn eller beplantning. Det skal sikre områdets fremtræden mod
motorvejen og de omkringliggende overordnede  veje.

Grønne områder og bæredygtighedstiltag

Der er krav om et maksimalt befæstet og bebygget areal på 80 % af den enkelte ejendom. Kravet er
sat for at sikre, at regnvand som udgangspunkt kan håndteres på egen grund.

Miljø

Der er trafikstøj fra motorvejen og de omgivende større veje i området. Der kan derfor ikke etableres
boliger i området.

Ledningsanlæg

Der løber en række ledninger gennem området. Bebyggelse og anlæg skal respektere tinglyste
servitutter omkring ledningerne.
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Silkeborg Kommuneplan 2017-2028

Kommuneplanens rammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 14-E-03. Lokalplanen er i
overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for erhverv, da der er tale om et
areal i direkte tilknytning til eksisterende erhvervsområder.

Kommuneplanens detailhandelsstruktur

Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Lokalplanområdet er i kommuneplan
2017-2028 udpeget som areal til butikker, som forhandler særlig pladskrævende varegrupper.
Herudover kan der i forbindelse med en produktionsvirksomhed etableres en mindre butik til salg af
virksomhedenes produkter. Der kan ikke herudover etableres nogen former for detailhandel.

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.

Godkendelse af vejprojekt forudsætter tillige at der er afsat arealer til hjørneafskæringer og
oversigtsarealer.

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 Vestre Højmarksvej, før Silkeborg Kommune har givet
adgangstilladelse hertil jf. vejloven.

Ændring af adgangsforhold inden for 100 m fra statsvejnettet forudsætter Vejdirektoratets
tilladelse jf. Vejlovens § 49 stk. 3 og § 50 stk.6. 

Trafik

Infrastrukturmæssigt ligger området omgivet af større overordnede veje, som medfører at området har
en stor trafikal tilgængelighed. Muligheden for etablering af butikker med pladskrævende varegrupper
forventes ikke at medføre en mærkbar belastning eller ændring på den overordnet trafikmængde på
vejene omkring lokalplanområdet.

Det forventes dog, at der skal etableres svingbaner ved indkørslen til området af hensyn til den lokale
trafikafvikling og trafiksikkerhed.

Lokalplanens forhold til anden planlægning og
lovgivning
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Teknisk forsyning

Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til kollektiv vand-,
spildevands- og elforsyning har fundet sted.

Vand

Lokalplanens område forsynes med vand fra Silkeborg Vand A/S i henhold til vandforsyningsplanen.

Varme

Der kan ikke tilbydes kollektiv varmeforsyning i området.

Elektricitet

Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.

Regn- og spildevand

Regnvand skal nedsives i området, da jordbundsundersøgelser har vist at jorden er egnet i store dele af
området. Der er pt. et projekt under udarbejdelse, der skal beskrive regnvandshåndteringen i området,
som forventeligt vil være et bassin til nedsivning af regnvand med forudgående rensning i forbassin.

Området ligger i oplandet til Søholt Renseanlæg, og spildevand skal forventeligt ledes hertil. Det
forventes ikke at have en indflydelse på den fremtidige målopfyldelse i Silkeborg Langsø Øst, da
spildevandsmængden fra området er marginal i forhold til det, der udledes til søen i dag.

Der skal betales kloakbidrag til Silkeborg Forsyning. Bygherre bedes i god tid kontakte Silkeborg
Spildevand med henblik på indgåelse af aftale vedr. kloak og tilslutningsbidrag.

Renovation

Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan. Al affald skal bortskaffes i henhold til
gældende regulativer, herunder Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse

Kommunen må ikke vedtage planer, der kan skade yngle- og rasteområder for dyrearter eller ødelægge
plantearter på EU's habitatdirektivs bilag IV (Bek. 408 af 01/05-2007). Alle planer og projekter skal
derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 20000 områder eller strengt beskyttede arter på
bilag IV.

Nærmeste Natura 2000 område er Silkeborgskovene, som ligger ca. 3 km øst for lokalplanområdet.
Udmøntning af lokalplans formål medfører ingen påvirkning af Natura 2000 området.

Der er ikke kendte forekomster af bilag 4-arter inden for lokalplanområdet, og da størstedelen af
arealet hidtil er blevet benyttet til jordbrugsformål, vurderes det ikke at være et oplagt levested for
bilag IV-arter.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.
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Reklameskiltning i åbent land
Ifølge Vejdirektoratets vurdering kan lokalplanområdet, der grænser op til statsvejene karakteriseres
som åbent land, og som følge heraf er området underlagt naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod
opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed, jf.
naturbeskyttelseslovens1 § 21. Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i ”Bekendtgørelse om
opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land” (BEK nr.
817 af 20. juni 2018) tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i
naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene.
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Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver udarbejdelse af
en miljøvurdering. Silkeborg Kommune vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på
miljøet.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanens område.

Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening, skal
arbejdet standses i henhold til jordforureningsloven. Forureningen skal anmeldes til Silkeborg
Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om
den konstaterede forurening.

Vandmiljø

Vandområdeplanerne 2015-2021

Grundvand

Planområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almen vandforsyning.

Ejendommen Funder Kirkevej 7 har egen vandforsyning fra boringen DGU nr. 86.1741. I den
forbindelse vil der være afstandskrav til evt. nedsivning af vand og andre potentielle forureningskilder.

Lokalplanens forhold til miljøet

Lokalplan 14-012 (Vedtaget)

Side 32



Der er på ejendommene indenfor lokalplanområdet tinglyst en række servitutter, som skal respekteres i
forbindelse med byggeri og anlæg. Herunder vejbyggelinjer og servitutarealer omkring ledninger.

Herudover er der tinglyst dokument om samhørighed mellem et landbrug med bygninger og et landbrug
uden bygninger. Det fremgår af dokumentet, at der "må ikke opføres nyt stuehus på det bygningsløse
landbrug. Det bygningsløse landbrug skal altid ejes med andet landbrug med bygninger".

Der skal indhentes samtykke fra Jordbrugskommissionen ved salg af en af de to ejendomme for sig. Det
kan ske i forbindelse med at landbrugspligten på arealerne aflyses, efter lokalplanens endelige
vedtagelse.

Servitutredegørelsen er tilgængelig fra lokalplansiden.

 

Servitutter
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Vejloven

Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres vejadgang mv. til offentlige veje før
Silkeborg Kommune har givet tilladelse hertil jf. vejloven.

Eventuelle anlæg af støjvold eller andre støjafskærmende foranstaltninger indenfor det
vejbyggelinjepålagte areal, er omfattet af vejlovens § 40 stk. 2 og forudsætter tilladelse fra
Vejdirektoratet.

Fortidsmindebeskyttelse

Der er et fredet fortidsminde med 100 meters beskyttelseszone i den nordvestlige del af
lokalplanområdet. Det er en gravhøj fra oldtiden (fredningsnr. 240991). Højen er ca. 18 meter i
diameter og ca. 2 meter høj.

Der må ikke ske ændringer i tilstanden for området omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 18 er at sikre fortidsmindernes værdi som
landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabet samt indsyn til og
udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Desuden skal bestemmelsen sikre de
arkæologiske lag omkring fortidsminderne, idet der ofte er mange kulturhistoriske levn tæt ved
fortidsminderne.

Lovgivningen administreres restriktivt, og der meddeles kun dispensation i ”særlige tilfælde”. Det
gælder eksempelvis ved udbygning af landbrug og andre virksomheder fra før 1961, hvor gældende
lovgivning trådte i kraft. Derfor skal det ikke forventes, at der kan opnås dispensation til anlæg inden
for beskyttelseszonen.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet straks
standes og Museum Silkeborg underrettes jf. museumsloven.

Jordforureningsloven

Der er ikke konstateret jordforurening i området.

Området skal forsat være undtaget fra områdeklassificering

Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, skal arbejdet straks
standses og forureningen skal anmeldes til Silkeborg Kommune.

Landbrugsloven

Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: matr.nr. 1 an og 1 ar Funder By, Funder

Der må - uanset lokalplanenes bestemmelser - ikke opføres bebyggelse mv. indenfor de arealer, der
ikke længere skal anvendes til landbrug, før landbrugspligten er ophævet ved en særskilt ansøgning til
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen jf. landbrugsloven.

Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelser efter anden lovgivning
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Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres virksomheder, som forurener, før Silkeborg
Kommune har givet tilladelse hertil jf. miljøbeskyttelsesloven.

Nedsivning af regnvand

Der skal meddeles tilladelse til nedsivning af regnvand fra bassinerne.
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Lokalplanens retsvirkninger

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

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

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

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

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

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.

Hvis en lokalplan bestemmer, at en bebyggelse ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse
– og tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren forlange bebyggelsen overtaget af Silkeborg Kommune
mod erstatning, hvis bebyggelsen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i forhold til lignende
bebyggelse uden nedrivningsforbud.

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.

Retsvirkninger
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Juridiske kort
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Matrikelkort

Lokalplan 14-012 (Vedtaget)

Side 38



Eksisterende forhold
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Lokalplankort
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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. Illustra-
tionsplanen 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.

Hvad er en lokalplan?
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Miljøvurdering
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Andre sagsbilag
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Bilagsliste
Bilag 1 - Kortbilag 1 - Matrikelkort

Bilag 2 - Kortbilag 2 - Eksisterende forhold

Bilag 3 - Kortbilag 3 - Lokalplankort
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Bilag 1
Kortbilag 1 - Matrikelkort



Mål          1:2500

Sagsbh.   AML

Tegn.       AML

Dato               09.04.2019

Sag nr.

Tg.nr.

Copyright Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen

Søvej 3, 8600 Silkeborg.  Tlf. 89 70 10 00

Bygninger er vist ved tagudhæng / Evt. skel er kun til oversigtsbrug / Koter er angivet i DVR90

Kortbilag 1

Rev.dato

Lokalplan 14-012

Matrikelkort

Signaturforklaring

Lokalplangrænse

Fortidsmindebeskyttelse

A Matrikelnummer

Matrikelskel



Bilag 2
Kortbilag 2 - Eksisterende forhold



Mål          1:2500

Sagsbh.   AML

Tegn.       AML

Dato              09.04.2019

Sag nr.

Tg.nr.

Copyright Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen

Søvej 3, 8600 Silkeborg.  Tlf. 89 70 10 00

Bygninger er vist ved tagudhæng / Evt. skel er kun til oversigtsbrug / Koter er angivet i DVR90

Kortbilag 2

Rev.dato

Lokalplan 14-012

Eksisterende forhold

OBS: Ledningsplaceringer er kun vejledende

Signaturer

Lokalplangrænse

Matrikelflade

A Matrikelnummer

Rørledning

Højspændingsledning

Spildevand

Regnvand

Fortidsmindebeskyttelse

Silkeborg 1m kurver

Silkeborg  ½m kurver

> 73 dB(A)

68 - 73 dB(A)

63 - 68 dB(A)

58 - 63 dB(A)



Bilag 3
Kortbilag 3 - Lokalplankort



Mål          1:2.500

Sagsbh.   AML

Tegn.       AML

Dato               09.04.2019

Sag nr.

Tg.nr.

Copyright Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen

Søvej 3, 8600 Silkeborg.  Tlf. 89 70 10 00

Bygninger er vist ved tagudhæng / Evt. skel er kun til oversigtsbrug / Koter er angivet i DVR90

Kortbilag 3

Rev.dato

Lokalplan 14-012

Lokalplankort

3
5
 m

20 m

50 m

Signaturer

Lokalplangrænse

Rørledning

Regnvandsbassin

Fortidsmindebeskyttelse

Vejareal

Vejadgang

Princip_for_sti

Vejbyggelinie

Støjbelastede arealer


