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Lokalplanens formål  

Lokalplanens formål er at give mulighed for omdannelse af den vestlige del af Stadiongrunden, således 
at området kan anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. 

Lokalplanen skal sikre, at der fastlægges bestemmelser omkring bebyggelsens skala og arkitektoniske udtryk, 
således at den nye bebyggelse tilpasses den eksisterende villabebyggelse i området. 

Indenfor en del af lokalplanområdet bliver der desuden mulighed for etablering af boldbaner med tilhørende 
omklædningsfaciliteter og lyssanlæg.  

Der stilles krav om beplantning langs lokalplanens grænse mod omgivelserne, således at der skabes fysisk og 
visuel buffer til kommende og eksisterende bebyggelse i området, bla. mod villabebyggelsen ved Aldersrovej 
og Vejlbovej. 
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1. Lokalplanens formål   

  

1.1   

Lokalplanens formål er: 

� at muliggøre omdannelsen af den vestlige 
del af stadiongrunden til et attraktivt boligområde med tæt/lav 
og åben/lav bebyggelse som er tilpasset den 
eksisterende villabebyggelse i området 

� at give mulighed for etablering af boldbaner med tilhørende 
anlæg  

� at der stilles krav om beplantning langs 
lokalplanens afgrænsninger mod omgivelserne, som sikrer 
buffer til eksisterende og 
kommende boligbebyggelser i området  

  

Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra 
lokalplanens formål 

Det er en forudsætning for 
lokalplanens realisering, at 
eksisterende loungebygning og 
tribuneanlæg med tilhørende 
klubfaciliteter mm. nedrives. 
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2. Områdets afgrænsning og 
zonestatus 

  

  

2.1   

Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, omfatter 
følgende: 

del af matr. nr. 147a og del af vejlitra 7000bt, begge Silkeborg 
Markjorder samt parceller der efter 3. marts 2017 udstykkes eller 
arealoverføres inden for lokalplanens område. 

Ad 2.1: Lokalplanområdet 
er ca. 40.000 m2. 

2.2   

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III som vist på 
kortbilag 1 og 2. 

2.3   

Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone.  
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3. Områdets anvendelse   

  

3.1   

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav 
bebyggelse. 

3.2   

Indenfor delområde I kan der uden for byggefelterne opføres 2 
mindre bygninger på maks. 15 m2  og anlæg nødvendige for privat, 
fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, f.eks. regnvandsbassiner, 
fælles affaldsplads og andre tekniske anlæg. Bygningerne skal 
placeres og udformes, så de er tilpasset den omgivende bebyggelse. 

Ad. 3.2: Transformerstation til 
forsyning af hele lokalplanområdet 
skal placeres indenfor delområde II. 
Se princip for placering på kortbilag 2. 

3.3   

Der skal indenfor delområde I udlægges fælles fri- og 
opholdsarealer som vist i princippet på kortbilag 4. Arealerne må 
ikke bebygges, men der kan opstilles legeredskaber, bænke, 
pavilloner, drivhuse og lignende som understøtter anvendelsen til leg 
og ophold. 

3.4   

Delområde II må kun anvendes til idrætsformål. 

3.5   

Delområde II udlægges til boldbaner med tilhørende klub- og 
omklædningsfaciliteter og parkering samt transformerstation jf. 
kortbilag 2. 

Ad. 3.5: Der er udarbejdet 
miljøvurdering i forbindelse med 
forslag til lokalplan 10-027, som 
belyser konsekvenser og forslag til 
afbødende foranstaltninger, i det 
tilfælde at boldbanerne etableres som 
kunstgræsbaner. 

3.6   

På arealer, som er markeret på kortbilag 2, skal 
der etableres støjafskærmning i form af støjskærm. 

Ad. 3.6: Støjskærmen skal etableres i 
det tilfælde, at boldbanerne etableres 
som kunstgræsbaner. 

Støjskærmen skal forebygge 
miljøkonflikter indenfor 
lokalplanområdet og i forhold til 
omgivelserne og således sikre ny og 
eksisterende bebyggelse mod eventuel 
støj fra kunstgræsbanerne. 

Der er udarbejdet miljørapport som 
dokumenterer, at en støjgrænsen på 
55 dB kan overholdes ved etablering 
af støjskærm med den angivne højde. 

3.7   

Der skal etableres boldhegn omkring boldbanerne. Ad 3.7: Hvis boldbanerne etableres 
som kunstgræsbane, skal der 
etableres støjskærm omkring banerne. 
Det er tanken, at boldhegnet og 
støjafskærmningen kan integreres i 
den samme konstruktion. 

3.8   

Der kan placeres 8 lysmaster indenfor delområde II med en 
placering som vist på kortbilag 2. 

Master kan etableres med en maks. højde på 20 m. 

Ad. 3.8: Belysningsanlæg til 
kunstgræsbaner skal etableres 
således, at lyset påvirker 
omgivelserne mindst muligt. 
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Der kan opsættes mobilantenner i lysmaster. Mobilantennerne må 
ikke overstige højden på lysmasterne. 

Der er udarbejdet belysningsrapport 
som redegør for den mest 
hensigtsmæssige udformning og 
placering af lysmaster. Se 
miljøvurdering af lokalplan 10-027. 

3.9   

Delområde III må kun anvendes til boligformål. 

3.10   

Der skal inden for delområde III etableres boliger til åben/lav 
bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. 

3.11   

Der kan etableres 4 boliger indenfor delområde III. 

3.12   

Indenfor delområde III skal der etableres støjskærm mod 
Marienlundsvej jf. kortbilag 2. 

Ad 3.12: Støjskærmen 
skal placers inde på grunden målt 1 m 
fra vejskel, således at der sikres 
hensigstmæssige oversigtsforhold for 
biler som bakker ud 
på Marienlundsvej. 

Se desuden Ad. 3.6.  

3.13   

Der kan indenfor delområde II opføres anlæg til områdets tekniske 
forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, 
affaldshåndteringsanlæg, kloakpumpestation m.v. Der kan dog ikke 
opstilles mikro- og husstandsvindmøller. 

3.14   

Der kan indenfor delområde I og III drives virksomhed til liberale 
erhverv, som er forenelige med områdets karakter af boligområde, 
hvis: 

� Virksomheden drives af den, som bebor den pågældende 
ejendom;  

� Virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter 
af  boligområde ikke ændres;  

� Virksomheden ikke medfører ulemper for områdets øvrige 
beboere;  

� Virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er 
plads til på den pågældende ejendom;  

� Reklameskilte, flag o.lign. ikke opsættes på ejendommen. Se 
envidere §  7.12.  

Ad. 3.14: Erhverv, der sædvanligvis 
udøves i forbindelse med en bolig, er 
f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, 
revisor- og arkitektvirksomhed, 
dagpleje o.lign. 
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4. Udstykning   

  

4.1   

Delområde I kan kun udstykkes efter en samlet plan. Planens 
principper er vist på kortbilag 4. 

Ingen grunde indenfor delområde I må udstykkes med et mindre 
areal end 130 m2  incl. andel af fællesarealer. 

Ad 4.1:Der er fastsat bestemmelser 
om udstykning for at tilgodese § 10A i 
Byggeloven. 

Se Byggeloven 

4.2   

Delområde II må ikke udstykkes yderligere. Der kan dog foretages 
mindre skeljusteringer. 

4.3   

Der kan udstykkes maks. 4 grunde indenfor delområde III i 
princippet som vist på kortbilag 2. 

Ingen grund må udstykkes med et mindre areal end 700 m2  og et 
større areal end 1200 m2 . 

Ad 4.3 Delområde III er ca. 3600 m2 
ialt og ligger indenfor område 
omfattet af kollektiv varmeforsyning / 
fjernvarme. 
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5. Vej-, sti- og parkeringsforhold   

  

5.1   

Der udlægges areal til nye veje og stier, parkeringspladser og 
manøvrearealer som vist på kortbilag 2. 
Veje, stier, parkeringspladser og manøvrearealer udlægges og 
anlægges efter vejlovgivningens regler. 

  

5.2   

Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer. Der skal også 
sikres de nødvendige oversigtsarealer. 

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

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

Ad 5.2:Fastlæggelse af 
vejtilslutningens bredde, 
hjørneafskæring og 
oversigtsarealer vil ske i 
forbindelse med godkendelse af 
vejprojektet efter 
vejlovgivningen. 

Der henvises til vejregler for 
vendekurver og udformning af 
vendepladser. 

  

5.3   

Der må kun anvendes armaturer til belysning af veje og stier, som 
retter lyset nedad mod færdselsarealerne. 

Ad. 5.3: Bestemmelserne skal 
sikre, at der ikke anvendes få, 
særligt høje og lysstærke 
armaturer, som giver for meget 
og generende lys – f.eks. langs 
boligveje, mindre 
parkeringsarealer, stier eller 
grønne områder. 

5.4   

Delområde I må kun vejbetjenes via parkeringspladsen ved Vejlbovej, i 
princippet som vist på kortbilag 2, punkt X1-X2. 

Ad. 5.4: I forbindelse med 
realiseringen af  
lokalplanen/byggeri indefor 
delområde I, vil der ske en 
nyindretning af 
parkeringspladsen, således at der 
etableres en direkte adgangsvej 
over den tildligere 
parkeringsplads til betjening af 
boligbebyggelsen indefor 
delområde I. 

Der skal fortsat sikres vejadgang 
til eksisterende boliger, Vejlbovej 
10, 11, 12 og 37, over 
parkeringspladsen. 

5.5   

Boligvejene indenfor delområde I skal etableres med et udlæg på 
min. 8 m og en kørebanebredde på min. 5,5 m. 

Boligvejen A-B skal etableres med fast belægning, som i udtryk svarer 
til belægningen på stien nord for Marienlund Plejecenter.  

Boligvejen C-D skal etableres med græsarmering eller anden 
permeabel belægning.  

Vejstykket E-F skal anlægges i en bredde på minimun 7 m med 
vinkelret parkering på begge sider og skal etableres med en 

Ad 5.5: Vejen A-B skal også 
fungere som sti gennem området 
og fremstå som en naturlig 
forlængelse af stien nord for 
Marienlund Plejecenter. 

Belægningen på boligvej C-D skal 
i udtryk adskille sig fra 
belægningen på boligvej A-B, 
således at det er entydigt, 
hvordan man som cyklist kan 
bevæge sig mest 
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belægning tilsvarende vejstykke C-D.  

  

hensigtsmæssigt gennem 
området, når man kommer 
cyklende ad stien nord for 
Marienlund Plejecenter.  

Kravet om anlæg af vejstykket E-
F på min. 7 m sikrer 
manøvreareal i forbindelse med 
parkering.  

5.6   

Vejene A-B og C-D skal udføres med hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i form af chikaner eller lignende. 

Der skal etableres én hastighedsdæmpende foranstaltning på vejstykket 
A-B og to på vejstykket C-D i princippet som vist på  kortbilag 4, 
vejledende illustrationsplan. 

Ad 5.6: Den præcise udformning 
og placering af de 
hastighedsdæmpende 
foranstaltninger vil blive fastlagt i 
forbindelse med godkendelsen af 
vejprojektet. 

5.7   

Vejstykket A-B afsluttes ved B som sti, der tilsluttes stiforbindelsen nord 
for Marienlund Plejecenter. Stien skal udlægges i en bredde på 3 m 
og anlægges med fast belægning på 2 m. 

Belægningstypen på stien skal svare til belægningstypen for boligvej A-
B. Se desuden § 5.5 

  

Ad 5.7:  Krav om udlægs- og 
anlægsbredde 
samt belægningstype svarer til 
kravet for stien nord for 
Plejecenteret, 
omfattet af lokalplan 10-021. 

5.8   

Indenfor delområde I skal der anlægges mindst 1½ pladser pr. bolig. 

Antallet af handicappladser bestemmes i henhold til 
bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger. 

Ad. 5.8: Jf. gældende 
Bygningsreglementet skal der 
etableres 1 almindelig 
handicapparkeringsplads og 1 
plads til handicapbusparkering 
indenfor området. 

5.9   

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

  

Ad 5.9-5.11: Mindre både som 
f.eks. joller, kanoer og kajakker 
må gerne opbevares på grunden. 

Opbevaring af større både, 
uindregistrerede køretøjer og 
campingvogne kan derfor kun 
finde sted i dertil indrettede 
bygninger. 

5.10   

På 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. 

5.11   

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

5.12   

Vejadgangen til delområde II skal ske via parkeringspladsen ved 
Vejlbovej. Se kortbilag 2, punkt Y. 

5.13   

Parkeringspladserne på p-pladsen ved Vejlbovej skal betjene 
faciliteterne indenfor delområde II. 

5.13 Der vil blive lavet en ny 
indretning af parkeringspladsen i 
forbindelse med realiseringen af 
lokalplanen, i princippet som vist 
på den vejledende 
illustrationsplan, kortbilag 4. 

5.14   

Indenfor delområde II skal stien a-b udlægges i en bredde på min. 5 m 
og anlægges med en bredde på minimum 3 m.  Stien a-b fremgår af 
kortbilag 2. 

Ad. 5.14: Stien a-b skal 
fortsættes hen over arealet udlagt 
til etageboliger, således at der 
skabes forbindelse gennem 
Stadionområdet fra 
parkeringspladsen ved Vejlbo til 
Sanatorievej og kolonihaverne 
mod øst. 

5.15   

Indenfor delområde II skal der etableres sti , c-d, med en placering i 
princippet som vist på kortbilag 2. Stien skal udlægges i en bredde på 
minimum 3 m og anlægges med fast belægning på minimum 2 m. 

Ad. 5.15: Stien skal sikre 
forbindelse gennem området, fra 
stien a-b nord for boldbanerne og 
ned til Marienlundsvej. 

5.16   

Der skal indenfor delområde II anlægges mindst 30 cykel p-pladser på 
terræn med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.  

5.17   

Vejadgang til delområde III skal ske via Marienlundsvej. 

5.18   

Indenfor delområde III kan der etableres maks. én overkørsel pr. 
ejendom, med en bredde på maks. 7 m. 

5.19   

Indenfor delområde III skal parkering til den enkelte bolig foregå i 
indhakket syd for støjskærmen med en placering i princippet som vist 
på kortbilag  2. 

Eventuel overdækning må ikke etableres tættere på vejskel end 1 m, 
svarende til placeringen af støjskærmen mod Marienlundsvej. 

Ad. 5.19: Støjberegninger har 
vist, at parcelhusgrundene er 
belastet af trafikstøj fra 
Marienlundsvej. Der skal således 
etableres støjskærm på 1,5 m, i 
princippet som en ubrudt forløb 
langs hele den enkelte grunds 
afgrænsning mod Marienlundsvej. 

Parkeringsarealerne kan 
overdækkes og således fremstå 
som carport/garage. Det er dog 
et krav, at konstruktionen kan 
fungere som støjdæmpende 
foranstaltning, 
således at gældende støjkrav for 
udendørs opholdsarealer kan 
overholdes. 
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6. Bebyggelsens omfang og placering   

  

6.1   

Bebyggelse indenfor delområde I skal opføres efter en samlet plan i 
princippet som vist på kortbilag 2 og 4. 

6.2   

Der kan indenfor delområde I opføres boligbebyggelse med et samlet 
etageareal på maks. 4300 m2 . 

Ad 6.2: Et etageareal på 4300 m2 
svarer til en maks. 
bebyggelsesprocent på 45 indenfor 
delområdet. 

På den vejledende illustrationsplan, 
kortbilag 4, er angivt 32 boliger. 

6.3   

Bebyggelse indenfor delområde I skal placeres inden for de fastlagte 
byggefelter, som er vist på kortbilag 2. 

Ad 6.3: Byggefelt 1a er placeret 7 
m fra lokalplangrænsen mod vest. 
Byggefelt 1b er placeret 7 m fra 
lokalplangrænsen mod nord. Byggefelt 
1c er placeret 8 m fra 
lokalplangrænsen mod øst og 8 m fra 
delområdegrænsen mod syd. 

  

6.4   

Bebyggelse indenfor hvert af byggefelterne 1a, 1b og 
1c kan sammenbygges i naboskel som f.eks. række-, kæde-, klynge- 
eller dobbelthuse. 

6.5   

Bebyggelse indenfor byggefelt 1a, 1b og 1c må opføres i maks. 3 
etager og med en højde på maks. 12 m. Ny bebyggelse skal 
etableres i varierende højde indenfor det enkelte byggefelt. 

Ad. 6.5: Bestemmelsen skal sikre, at 
bebyggelsen ikke fremstår som 
massiv bebyggelse i 12 m højde 
indenfor hele det enkelte byggefelt, 
men at den varierer i højden således 
at bebyggelsen i skala og udtryk er 
tilpasset den omkringliggende 
villabebyggelse. 

6.6   

Indenfor byggefelt 1a, 1b og 1c må carporte og skure 
opføres med en højde på maks. 3 m. 

Skorstene, antenner, ventilationsafkast, værnkant o.lign. kan dog 
have en større højde. 

6.7   

Indenfor byggefelt 1d må kun opføres overdækning af 
parkeringspladser med en højde på maks. 3 m. 

Ad. 6.7: Byggefeltet er placeret 2,5 m 
fra lokalplangrænsen og ligger 
parallelt med denne. 

6.8   

Ved etablering af tagterrasse indenfor delområde I skal den kun 
medregnes som etage, hvis der etableres fast bebyggelse på taget 
som f.eks. drivhus, pavillonbygning o.lign. 

6.9   

Eksisterende loungebygning, tribuner og omklædningsfaciliteter 
indenfor delområde II kan nedrives. 

Ad. 6.9: Det er en forudsætning for 
realiseringen af bebygggelse og anlæg 
indenfor lokalplanens delområde II, at 
eksisterende loungebygning, tribuner 
og omklædningsfaciliteter mm. 
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nedrives. 

6.10   

Indenfor delområde II kan der kun opføres bebyggelse til 
omklædning, klublokaler o.lign. 

Ad. 6.10: Bygningen kan etableres i 
forbindelse med de planlagte 
kunstgræsbaner. 

6.11   

Bebyggelsen indenfor delområde II skal placeres indenfor det udlagte 
bygggefelt jf. kortbilag 2. 

Ny bebyggelse kan opføres i op til maks. 2 etager og  med en 
bygningshøjde på maks. 8 m. 

Eventuel overdækning af cykelparkering o.lign kan opføres udenfor 
byggefelterne og kan opføre i en maks højde på 2,5 m. 

Ad 6.11: Byggefeltet måler ca. 16x42 
m. Der kan således opføres ca. 1344 
m2 indenfor byggefeltet, svarende til  
ca. 672 m2 pr etage 

6.12   

Der skal etableres støjskærm omkring kunstgræsbanerne med en 
placering som vist på kortbilag 2. 

Støjskærmen skal etableres i en højde på mellem 2 og 3,5 meter jf. 
kortbilag 2. Se desuden § 3.6 og § 8.9. 

6.13   

Der kan etableres boldhegn omkring kunstgræsbanerne indenfor 
delområde II med en højde på maks. 4 m. 

Ad. 6.13: Boldhegnet og støjskærmen 
kan integreres i den samme 
konstruktion. 

6.14   

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde III må 
ikke overstige 30. 

6.15   

Ny bebyggelse indenfor delområde III kan opføres i 1 etage op 
med en højde på maks. 5,5 m. 

Ad. 6.15: Bestemmelsen om 
begrænset bygningshøjde skal sikre, 
at bebyggelsen opholdsrum 
ikke belastes af støj fra boldbanerne, 
som overskrider vejledende 
grænseværdier. 

6.16   

Støjskærm indenfor delområde III, langs parcelhusgrundenes 
afgrænsning mod syd, skal etableres med en højde på 1,5 m. Princip 
for støjskærm fremgår af kortbilag 2. 

Støjskærmen incl. begrønning skal placeres 1 m fra skel mod vej.  
1 m bag vejskel må der ikke placeres genstande og beplantning 
højere end 0,8 m over vejmidte. 

Ad 6.16: Bestemmelsen om afstand til 
skel fra støjskærm skal sikre, at 
der sikres hensigtsmæssige 
oversigtsforhold for bakkende bilister.  

6.17   

Der kan ske overdækning af parkeringsarealer indenfor delområde 
III jf. § 5.18 

  

6.18   

Bebyggelse indenfor delområde III skal placeres nord for byggelinjen 
målt 5 m fra vejskel jf. kortbilag 2. 

Garage, carporte, udhuse o.lign. mindre bygninger er undtaget fra 
denne bestemmelse, jf. § 5.16 om overdækning af parkeringsarealer. 

Ad. 6.18: Eksisterende bebyggelse 
langs Marienlundsvej er placeret 5 m 
fra vejskel. Denne tilbagetrækning af 
bebyggelse ønskes fastholdt for at 
sikre et harmonisk gadeforløb. 

6.19   

For at hindre lysgener fra lysmaster ved boldbaner, må 
boligbebyggelse indenfor delområde III ikke placeres 
nærmere baneopstribningen end 20 m. Se byggelinje på kortbilag 2. 

Ad. 6.19: Afstanden fra bebyggelse til 
lysmaster skal sikre, at der ikke 
opstår lysgener i boligerne.  
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7. Bebyggelsens 
udformning og 
fremtrædende 

  

  

7.1   

Bebyggelse indenfor delområde I skal fremstå 
som en samlet helhed i farver, form og 
materialer. 

 
  

7.2   

Bebyggelse til boligformål indenfor 
byggefelt 1a, 1b og 1c skal fremtræde i tegl 
på både facader og tagflader. Der kan 
benyttes tegl i røde og rødbrune nuancer. 

Mindre bygningsdele kan desuden udføres i 
træ, glas, zink, stål, beton, kobber og 
aluminium. 

Tage skal udføres med ensidig 
taghældning, saddeltag eller variationer heraf. 

Ad 7.2: Bestemmelsen skal sikre, at 
bebyggelse indenfor delområde I i 
materialevalg og bygningsudtryk 
tilpasses den omkringliggende 
villabebyggelse. 

Ved rød-brune nuancer forstås 
Oxydrød, Gl. Oxydrød, Svenskrød, 
Engelse rød, Rød okker o.lign 
farver defineret ud fra NCS 
farvekode.   

 
Eksempel på mulig tagform. 

7.3   

Indenfor delområde I kræves der kun 
niveaufri adgang ved den primære indgang til 
den enkelte bolig. Hvis der etableres hævede 
terrasser eller altaner, skal der etableres 
niveaufri adgang hertil fra boligen. 

  

Ad 7.3: Boligerne er indrettet med 
forskudte planer. 

 

Tæt-lav bebyggelsen i delområde I 
tager afsæt i de boligkvaliteter der 
kendertegner størstedelen af de 
eksisterende villaer på Vejlbovej og 
Aldersrovej, herunder princippet med 
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høj kælder. Boligernes nederste 
opholdsplan ligger således hævet over 
terræn, uden mulighed for niveaufri 
forbindelse til haven. 

7.4   

Indenfor delområde I kan mindre bygninger 
som garager, carporte og udhuse kan opføres 
i andre materialer og med flade tage. 

Flade tage skal fremstå med grønt tag, med 
mindre der etableres tagterrasse derpå. 

Ad 7.4: "Grønt tag" er benævnelsen for 
tagbelægninger, der har et vækstlag af 
planter/græs som beklædning. Grønne 
tage optager en stor del af den nedbør, 
som falder på taget. Dermed aflaster et 
grønt tag kloaksystemet. Grønne tage 
bidrager desuden til, at bebyggelsen 
falder ind i landskabet og giver 
området en særlig karakter med høj 
rekreativ værdi.  

7.5   

Hvis parkeringsarealer i byggefelt 1d 
overdækkes, skal konstruktionen lukkes med 
en skærm eller væg mod nordøst. Væggen 
skal udvendigt begrønnes med klatreplanter. 
Det kan være en blanding af stedsegrønne 
klatreplanter som fx efeu og løvfældende 
klatreplanter som vin og klatrehortensia. 
Beplantningen skal varieres så udtrykket mod 
Marienlund fremstår afvekslende. 

Tagkonstruktionen skal fremstå med grønt 
tag. Definitionen på grønt tag fremgår 
af kommentar til § 7.4. 

  

Ad. 7.5: Eksempel på grønt tag 

 

7.6   

Bebyggelse indenfor delområde 
II skal fremstå med facadebeklædning af 
fiberbeton, laminat eller lignende. Taget skal 
udføres med tagbeklædning som fx tagpap, 
fibercementplader, gummidug, stål eller 
lignende. 

Facader og tagbeklædning skal opføres i sort 
eller lignende mørke, afdæmpede farver. 

7.7   

Der kan indenfor delområde II placeres 
lysmaster omkring kunstgræsbaner med en 
højde på op til 20 m. Lysmasterne skal 
placeres i princippet som vist på kortbilag 2. 

Mobilantenner må kun placeres i lysmaster 
indenfor delområde II.  

Teknikskabe indenfor området skal fremstå i 
mørke, afdæmpede farver. 

Ad. 7.7: Lysmasterne har en højde 
på 18-20 m og er således velegnede til 
formålet.  

7.8   

Bebyggelse indenfor delområde III skal have 
facader, der fremtræder i blank mur, tegl, 
indfarvet beton eller som pudset i afdæmpede 
farver. 

Mindre bygningsdele kan desuden udføres i 
træ, glas, zink, stål, beton, kobber eller 
aluminium. 

Ad. 7.8: Betsemmelsen skal bl.a. sikre, 
at der ikke opføres bjælkehuse i 
området, da denne type bebyggelse 
ikke vurderes at falde naturligt ind i 
området. 
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Mindre bygninger som garager, carporte og 
udhuse kan udføres i andre materialer. 

7.9   

Parabolantenner skal placeres, så antennens 
højeste punkt ikke er højere end maks. 1,8 m 
over terræn. 

7.10   

På udvendige bygningsider og tage må blanke 
og reflekterende materialer kun anvendes til 
vinduer og solenergianlæg. 

Ad 7.10: Materialer betegnes som 
blanke og reflekterende, når de har en 
glans, som svarer til en malet 
overflade med et glanstal over 20. 

7.11   

Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun 
opsættes efter følgende retningslinjer: 

� De skal være anti-refleksbehandlede  
� 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.  

� De skal placeres i harmoni med 
ovenlysvinduer, udluftningshætter 
o.lign, som ikke må bryde solcelle-
/solpanel-fladen.  

� De skal placeres på bygningens 
primære tag. Der kan således ikke 
placeres anlæg på kviste, frontspiice 
el.lign.   

7.12   

Indenfor delområde I og III må ingen form 
for kommerciel skiltning eller reklamering i 
form af reklameskilte, flag, banner o.lign. 
finde sted. Skiltning i forbindelse med erhverv 
i egen bolig må kun ske som facadeskiltning. 
Der må være ét skilt pr. bolig med et areal på 
maks. 0,25 m2 . 
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8. Ubebyggede arealer og beplantning   

  

8.1   

Indenfor delområde I skal der etableres udendørs fri- og 
opholdsarealer svarende til 25% af etagearealet. 

Fri- og opholdsarealerskal have en placering, størrelse og indretning, 
som er egnet til formålet. 

Altaner og tagterrasser kan indgå som en del af fri- og 
opholdsarealer, når de er placeret, indrettet og har en størrelse, så 
de er egnet til formålet. 

Ad 8.1: Vejrabatter, skråninger, meget 
små arealer eller områder, hvor der 
ikke kommer sol, kan f.eks. ikke tælle 
med som opholdsareal. 

8.2   

Ubebyggede arealer indenfor delområde I skal ved beplantning, 
belægning eller lignende gives et ordentligt udseende. 

8.2: 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. 

8.3   

Indenfor byggefelt 1c skal der etableres et sammenhængende fælles 
fri- og opholdsarealer til anvendelse for hele delområde I, der 
indrettes og møbleres til fælles formål. 

8.4   

Indenfor delområde I skal hegning mod veje, stier og fri- og 
opholdsarealer ske som levende hegn i form af hæk. Sorten af 
hække skal være ens indenfor hele delområdet. 

Ad. 8.4: Bestemmelsen skal sikre et 
ensartet beplantningsudtryk. 

8.5   

Indenfor delområde I skal hække mod veje, stier og fællesarealer 
placeres på egen grund og mindst 30 cm fra skel. 

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

  

8.6   

Der skal etableres beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning 
mod nord, syd og vest. Se kortbilag 2. 

Mod nord skal beplantningsbæltet etableres med en bredde på min. 5 
m. 

Mod syd og vest skal beplantningsbæltet etableres med en bredde 
på min. 4 m. 

For alle beplantningsbælter gælder, at de i udvokset tilstand 
skal skærme for indblik i min. 3 m. højde. 

Langs beplantningsbæltet skal en 2 m bred zone friholdes for 
bebyggelse og anlæg, således at  der er adgang til beskæring og 
vedligeholdelse af beplantningsbæltet. Arealet skal henligge i græs. 

Beplantningen skal fortrinsvist ske med hjemmehørende træer og 
buske og sammensættes, så bæltet får en variation i form og farver. 

Ad 8.6: I lokalplan 10-021 for 
Marienlund Plejecenter er der udlagt 
beplantningsbælte på 5 m mod nord. 
Derfor er kravet om 5 m 
beplantningsbælte videreført langs 
skel mod nord i denne lokalplan. 

Mod vest og syd er beplantningsbæltet 
i dag mere diffust og fragmenteret og 
vil skulle supppleres med ny 
beplantning flere steder. Alternativt 
skal der plantes nyt. 

Beplantningsbæltet skal ses som et 
sammenbindende landskabeligt 
element som omkranser hele 
Stadiongrunden og som har til formål 
at skabe fysisk og visuel buffer til 
eksisterende bebyggelse i området. 

Beplantningsbæltet skal sikre, at 
indbliksgener minimeres. 
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Indenfor delområde I vil 
beplantningen derfor blive udformet, 
så den skærmer i flere højder. En hæk 
i en højde på 1,8 m i skel vil skærme 
for indblik ved ophold i haver på 
terræn. En buskbeplantning af 
forskellige sorter, i varierende højder 
fra 1-4 m vil skærme for indblik ved 
ophold i en høj stuetage. 
Enkeltstående løvtræer og nåletræer 
placeret forskudt i beplantningsbæltet 
vil sikre, at indblik fra 1. sal også 
minimeres. 

Beplantningsbæltet foran klubhuset, 
Marienlundsvej 31, skal kun etableres i 
det tilfælde, at klubaktiviteten 
nedlægges og ejendommen omdannes 
til parcelhusformål. 

8.7   

Skyggegivende store træer som kastanie, bøg, lind, ahorn, spidsløn 
og lignende må kun i begrænset omfang etableres indenfor området. 

8.8   

Indenfor delområde II skal eksisterende stynede træer på p-pladsen 
ved Vejlbovej bevares. 

Ad. 8.8: De stynede træer er 
karakteristisk for området. Ved 
sygdom, råd eller lignende skal 
træerne fjernes, og der skal plantes 
tilsvarende træer. 

 
  

8.9   

Indenfor delområde II skal støjafskærmning omkring 
kunstgræsbanerne etableres med  en højde på minimum 2 m. På en 
mindre strækning i det sydøstlige hjørne af grunden, skal 
støjskærmen dog opføres med en højde på 3,5 m. Se kortbilag 2 og 
miljørapporten. 

Skærmen skal fremstå i et ensartet, ikke-transparent materiale hele 
vejen rundt om boldbanerne. 

  

Ad 8.9: Hvis støjskærmen etableres i 
transparente materialer 
på strækningen angivet på kortbilag 2, 
vil man i de tilgrænsende boliger 
kunne opleve en påvirkning fra  
de tændte lysmaster  omkring 
kunstgræsbanerne,  som vil kunne 
overskride den vejledende 
grænseværdi for lyspåvirkning. Se 
miljørapporten. 

Påvirkningen vil dog være væsentligt 
lavere end den påvirkning, som i dag 
sker når lysmasterne på stadion 
er tændt. 

  

  

8.10   

Indenfor delområde III skal der etableres støjskærm med en højde 
på 1,5 m langs hele delområdets afgrænsning mod Marienlundsvej. 
Se kortbilag 2. Skærmen skal  begrønnes. 

Ad. 8.10: Målinger har vist at 
delområde III påvirkes af trafikstøj. 
Med en støjskærm på min. 1,5 kan de 
vejledende grænseværdier 
overholdes. 

Støjskærmen skal placers inde på 
grunden målt 1 m fra vejskel, 
således at der sikres 
hensigstmæssige oversigtsforhold for 
biler som bakker ud 
på Marienlundsvej. 

Kravet om begrønning af skærmen 
skal sikre, at skærmen sløres af 
beplantning og forhavernes udtryk 
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således tilpasses forhaverne ved 
eksisterende bebyggelse langs 
Marienlundsvej. 

8.11   

Der skal til hver ejendom indenfor delområde III udlægges areal til 
indretning af plads til opsamling af affald herunder genanvendeligt 
affald. 

Indenfor delområde I skal affaldscontainere til 
fælles affaldshåndtering placeres i princippet som vist på kortbilag 2. 

  

Ad 8.11: Generelt gælder det, at 
placering og indretning af pladserne 
skal aftales med Silkeborg Forsyning 
A/S. 

I  forbindelse  med 
byggesagsbehandlingen fastlægges 
den præcise placering af 
affaldscontainere mv. 

8.12   

Overskudsjord fra byggemodningen af området må påfyldes 
arealerne før området beplantes. Jorden skal udlægges så terrænet 
fremstår i bløde og varierede landskabsformer med en maksimal 
højde på 1 meter over naturligt terræn, samt maksimal hældning 
svarende til 1 på 3. Terræn indenfor 0,5 meter fra naboskel må ikke 
ændres. 

Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på 
+/- 0,5 meter. Terræn indenfor 0,5 meter fra naboskel må ikke 
ændres. 

8.13   

Hvis regnvandsanlæg etableres som overjordiske anlæg, skal de 
tilpasses udearealer, så de bidrager til områdets rekreative værdi. 

Ad. 8.13: Regnvand skal håndteres 
indenfor området og må således ikke 
ledes til Silkeborg Forsynings 
ledninger.  
Jordbundsundersøgelse har vist, at 
jorden indenfor lokalplanområdet er 
nedsivningsegnet. Alt regnvand skal 
derfor håndteres lokalt. 
Regnvandshåndteringen forventes 
udført som en kombination af 
permeable belægninger, faskiner, 
grøfter og regnbede. Regnvand fra 
tagbelægninger, veje, fortove og 
indkørsler mv. kan ledes via sandfang 
og rørledninger til grøfter, regnbede 
og faskiner. 

Bestemmelsen omhandler LAR-
løsninger, som er anlæg til lokal 
afledning af regnvandet. Anlæggene 
afleder og nedsiver regnvandet lokalt, 
frem for at regnvandet ledes via 
kloaksystemet til søer og vandløb. 

8.14   

Det samlede befæstede og bebyggede areal må ikke overstige 50 % 
af den enkelte grunds areal, med mindre befæstelsen udføres med 
materialer, der er gennemtrængelige for regnvand. 

Ad. 8.14: Bestemmelsen skal sikre, at 
området fremtræder grønt. 
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9. Betingelser for at tage ny 
bebyggelse i brug 

  

  

9.1   

Ny bebyggelse og anlæg indenfor delområde I må ikke tages i brug 
før: 

� de i § 5.5 nævnte veje indenfor delområde I er etableret; 
� de i § 5.8 nævnte parkeringsarealer indenfor delområde I er 

etableret; 
� de i § 8.6 nævnte beplantningsbælter indenfor delområde I er 

etableret; 
� de i § 8.1 nævnte fri- og opholdsarealer indenfor delområde 

I er etableret; 
� den er tilsluttet offentlig/kollektiv vandforsyning, elforsyning 

og kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes; 
� den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 

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

Ad. 9.1-9.3: 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. 

Jævnfør planloven §21a forstås 
lavenergibebyggelse som bebyggelse, 
der på tidspunktet for ansøgningen om 
byggetilladelsen, opfylder de 
energirammer for energiforbrug for 
lavenergibygninger, der er fastsat i 
bygningsreglementet. 

Tilslutning skal ske efter de 
pågældende forsyningsselskabers 
regler. 

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

9.2   

Ny bebyggelse og anlæg indenfor delområde II må ikke tages i brug 
før: 

� de i § 5.13 nævnte parkeringsarealer indenfor delområde II 
er etableret; 

� de i § 8.6 nævnte beplantningsbælter indenfor delområde 
II er etableret; 

� den i § 6.12 nævnte støjafskærmning er etableret, hvis den er 
påkrævet for at overholde de vejledende grænseværdier for 
støj fra fritidsaktiviteter 

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

� den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 

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

Ad. 9.2: Beplantningsbæltet foran 
klubhuset, Marienlundsvej 31, skal kun 
etableres i det tilfælde, at 
klubaktiviteten nedlægges og 
ejendommen anvendes til 
parcelhusformål. 

9.3   

Ny bebyggelse og anlæg indenfor delområde III må ikke tages i brug 
før: 

� den i § 6.16 nævnte støjafskærmning indenfor delområde III 
er etableret, hvis den er påkrævet for at overholde de 
vejledende grænseværdier for støj fra vej 

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

� den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 
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For lavenergibebyggelse, der på opførelsestidspunktet opfylder de til 
enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet, er 
der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. 
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10. Grundejerforening   

  

10.1   

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejere inden for delområde I. 

Ad. 10.1-10.2: Silkeborg Kommune 
forventer, at bygherre tager initiativ til 
oprettelse af grundejerforeningen. 

10.2   

Grundejerforeningen skal oprettes når minimum 30% af grundene 
indenfor delområde I er udstykket eller når Byrådet forlanger det. 

10.3   

Indenfor delområde I skal grundejerforeningen forestå drift og 
vedligeholdelse af fælles vej, sti, fri- og opholdsarealer, 
beplantningsbælter og fællesanlæg, herunder vedligeholdelseszonen 
på 2 m langs beplantningsbæltet. Arealet skal henligge i græs jf. § 
8.7. 

Ad. 10.3: Udstykkerne af 
lokalplanområdet skal forestå drift og 
vedligeholdelse af veje og stier, fælles 
fri- og opholdsarealer, afskærmende 
foranstaltninger m.v. indtil 
grundejerforeningen er oprettet og 
har overtaget opgaven. 

Det forventes, at alle veje indefor 
delområde I udlægges til private 
fællesveje, dvs. vejstykkerne A-B, C-
D og E-F. 

10.4   

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fælles fri- og 
opholdsarealer samt fællesveje- og stier indenfor delområde I. 

10.5   

Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes 
af Byrådet. 

10.6   

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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11. Servitutter   

Ingen bestemmelser.   
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12. Ophævelse af eksisterende planer   

  

12.1   

Lokalplan nr. 112.11 Område ved Silkeborg Stadion vil blive ophævet, 
på de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan 10-027. 
Ophævelsen sker ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og 
offentliggørelsen heraf. 
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13. Lokalplanens retsvirkninger   

  

13.1   

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, 
det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter 
må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i 
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg 
m.v., der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller 
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være 
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. 
planlovens § 47. 

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en 
eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse 
underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 
14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger 
herom. Først herefter kan byrådet ifølge § 19 i planloven give 
dispensation. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre 
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af 
planen, jf. planlovens § 18. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 
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Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning  

Lokalplanområdet ligger i Sydbyen i Silkeborg og omfatter en del af den gamle stadiongrund. Området ligger 
i den vestlige del af stadiongrunden og omfatter et areal på ca. 40.000 m2 . 

Der er vejadgang til området via parkeringspladsen ved Stadion Allé/Vejlbovej og fra Marienlundsvej.  

Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet nedenfor. 
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Lokalplanens formål og baggrund  

Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet, at der skal ske byfortætning på "stadiongrunden" i Sydbyen, i 
forbindelse med at der etableres nyt stadion på Søholt. 

I den nordøstlige del af stadiongrunden er Marienlund Plejecenter i dag under opførsel. Beboerne forventes at 
flytte ind i foråret 2017. 

Lokalplanen omfatter den vestlige del af stadiongrunden. 

I den nordvestlige del af lokalplanområdet åbnes mulighed for etablering af en boligebebyggelse med tæt-lav 
og dobbelthuse i 2-3 etager, ialt ca. 32 boliger. Vejadgangen til dette område skal ske via parkeringspladsen 
ved Vejlbovej. 

I den sydvestlige del at området giver lokalplanen mulighed for etablering af to 11-mands kunstgræsbaner med 
tilhørende omklædningsfaciliteter. Parkering til betjening af banerne og omklædningsfaciliteterne skal ske på 
eksisterende parkeringsplads ved Vejlbovej. 

Længst mod syd åbner lokalplanen mulighed for etablering af 4 parcelhusgrunde. Vejadgangen til disse skal ske 
fra Marienlundsvej.  

Det er lokalplanens formål at give mulighed for byomdannelse af et område, som i dag er udlagt til stadion og 
boldbaner. 

Der stilles krav om, at boligbebyggelsen i skala og arkitektur skal tilpasse sig den eksisterende bebyggelse i 
området. 

Der skal etableres beplantningsbælte mod nord og vest, således at der skabes fysisk og visuel buffer til 
eksisterende bebyggelse ved Aldersrovej og Vejlbovej. 

  

  

 
 
 

LOKALPLAN 10-027 27



Eksisterende forhold  

Lokalplanen grænser mod nord op til villabebyggelsen ved Aldersrovej. Mod syd afgrænses området af 
Marienlundsvej og Kobskoven. 

Mod nordøst er Marienlund Plejecenter under opførsel. Syd for plejecenteret er udlagt arealer til en kommende 
etageboligbebyggelse. 

Mod vest grænser området op til villabebyggelsen ved Vejlbovej. 

Der er vejadgang til området fra parkeringspladsen ved Vejlbovej og fra Marienlundsvej. 

Lokalplanområdet bliver i dag benyttet til grusbane, stadion med tribuner og tilhørende klubhus samt 
parkering. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at eksisterende bebyggelse i området nedrives. 

Mod nord og vest er stadionområdet omkranset af et beplantningsbælte, som skaber buffer til de 
omkringliggende boligområder. Beplantningsbæltet er delvist selvsået, og mod nord er det vokset sammen med 
et højt boldhegn. 

I den nord-vestlige del af lokalplanområdet, delvist skjult af beplantningsbæltet langs skel mod 
villabebyggelsen ved Vejlbovej, står en større transformerstation. Transformerstationen vil blive erstattet af en 
ny, mindre bygning, som vil blive placeret ud i vejareal ved parkeringspladsen i forbindelse med realiseringen 
af lokalplanen. 

   
Villabebyggelse ved Vejlbovej                             Eksisterende transformerstation og p-plads. 

  
Panorama ud over Stadiongrunden. Mod nord ligger vintertræningssbanen med grus og mod syd 
nuværende Silkeborg Stadion. 

 
Delområde I, hvor der er mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse. I baggrunden er Marienlund 
Plejecenter under opførsel. 
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Fremtidige forhold  

Lokalplanområde disponeres således, at der gives mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse mod nord, 
boldbaner med klubfaciliteter centralt i området og parcelhuse mod syd ved Marienlundsvej. 

 

Boligbebyggelsen mod nord kan opføres i 2-3 etager og der kan opføres ca. 32 boliger indenfor området. 
Vejadgangen til dette område skal ske via parkeringspladsen ved Vejlbovej. Der vil ske en nyindretning af 
parkeringspladsen, således at parkeringspladsen både kan fungere som adgangsvej for boligbebyggelsen 
foruden parkeringsplads. Bebyggelsen skal i skala og arkitektur tilpasses den eksisterende villabebyggelse ved 
Aldersrovej og Vejlbovej. 

I den centrale del af området giver lokalplanen mulighed for etablering af boldbaner med tilhørende 
omklædningsfaciliteter. Boldbanerne kan etableres som kunstgræsbaner og der er derfor udarbejdet 
miljøvurdering i tilknytning til denne lokalplan, som skal belyse eventuelle miljøpåvirkninger. Parkering til 
betjening af banerne og omklædningsfaciliteterne skal ske på eksisterende parkeringsplads ved Vejlbovej. 
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Hvis banerne etableres som kunstgræsbaner, skal banerne afskærmes af en støjskærm, som sikrer at brugen 
af banerne ikke medfører støjgener for beboerne i området. 

Længst mod syd åbner lokalplanen mulighed for etablering af 4 parcelhusgrunde. Vejadgangen til disse skal ske 
fra Marienlundsvej. 

Der skal etableres stier gennem området, som sikrer at  der er let adgang til de omkringliggende områder, 
herunder Indelukket, Museum Jorn og Aqua/Gammel Skovridergård. 

Der skal etableres beplantningsbælte langs lokalplanområdets afgrænsning mod nord, syd og vest, for at skabe 
buffer og skærme mod eksisterende villabebyggelse ved Aldersrovej og Vejlbovej og den kommende 
parcelhusbebyggelse ved Marienlundsvej. Beplantningen skal derfor udformes, så den skærmer i flere højder. 
En buskbeplantning af forskellige sorter, i varierende højder fra 1-4 m vil skærme for indblik ved ophold i en 
høj stuetage. Enkeltstående løvtræer og nåletræer placeret forskudt i beplantningsbæltet vil sikre, at indblik fra 
1. sal også minimeres. 

Beplantningsbæltet skal have en bredde på 5m langs skel mod nord, således at beplantningsbæltet fastlagt i 
forbindelse med lokalplan 10-021 for Mareinlund Plejecenter fortsættes som et sammenhængende landskabeligt 
træk langs hele den nordlige grænse. 

Mod vest er det eksisterende beplantningsbælte i dag noget ufuldstændigt og det vil flere steder skulle 
suppleres af ny beplantning. Her stilles der krav om et beplantningsbælte med et udlæg på 4 m. 

Mod syd skal der etableres nyt beplantningsbælte, ligeledes med et udlæg på 4 m. 

For alle beplantningsbælter gælder, at de i udvokset tilstand skal skærme for indblik i op til 3 m. højde. Der er 
udlagt et 2 m bredt vedligeholdselasareal hele vejen rundt langs beplantningsbæltet, som skal sikre areal til 
vedligeholdelse af beplantningsbæltet. Arealet skal henligge i græs. 

Der må ikke opføres byggeri eller anlæg indenfor dette vedligeholdelsesareal. 

  

Principsnit for beplantningsbælte med hæk, buskbeplantning og enkelte større træer. 

  

Lokalplanområdet inddeles i delområde I, II og III.  

Delområde I: 
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Visualisering af livet mellem husene.   

Arkitektonisk Idé 
Den grundlæggende idé for den nye boligbebyggelse inden for delområde I er at genfortolke de bærende 
værdier i den eksisterende omkringliggende villabebyggelse. Det kommer til udtryk i bygningsformen og i 
materialevalget, som primært består af tegl i røde og rødbrune nuancer. 

Bebyggelsen udlægges som en blanding af dobbelt- og rækkehuse. Boligerne sammenbygges på forskellige 
måder, men brydes og forskubbes, så der sikres god variation i området. 

Den enkelte bolig fordeles over flere etager. Boligerne tænkes opført med kælder, en høj stueetage og en 
første sal. Tagformen bearbejdes som en moderne fortolkning af de tagformer, der præger den eksisterende 
bebyggelse i området. Der opnås en tilsvarende variation af gavle og facader i gadeforløbet. 

Alle boliger får udgang til have samt mulighed for egen altan. 

I bebyggelsesplanen arbejdes med relativt smalle veje med udlæg på 8 m og anlæg på  5,5 m, som sikrer et 
intimt gaderum mellem bebyggelsen. 

Der skal etableres forbindelse fra den udlagte sti nord for Marienlundsvej gennem området til 
parkeringspladsen ved Vejlbovej. Boligvejen A-B vil blive anlagt med den samme type belægning som stien, og 
vil fungere som kombineret vej- og stiforbindelse gennem delområdet. Se kortbilag 2. 

Boligvejen C-D vil blive anlagt med græsarmering eller anden permeabel belægning som i udtryk adskiller sig 
fra belægningen på boligvejen A-B. Hensigten er at sikre, at det er entydigt for cyklister, hvordan man 
bevæger sig meste hensigtsmæssigt gennem området, når man kommer cyklende ad stien nord for Marienlund 
Plejecenter.  

Hvis parkeringspladserne ønskes overdækket, skal konstruktionen lukkes med en skærm eller væg mod 
nordøst. Vægge skal begrønnes og tage skal fremstå med grønt tag for at sikre, at overdækningen falder 
naturligt ind i området. 

Delområde II: 

Indenfor delområde II kan der anlægges to 11-mands kunstgræsbaner. Nord for banerne bliver der mulighed 
for opførsel af klub- og omklædningsfaciliteter. Der kan opføres ialt 1344 m2  etageareal indenfor byggefeltet. 
Byggeri kan opføres i op til to etager, svarende til en bygningshøjde på maks. 7,5 m.  

Omklædningsbygningen skal opføres som et let byggeri, hvor facaderne er pladebeklædning af fibercement, 
laminat, stenmateriale eller lignende. Taget skal beklædes med tagpap, fibercementplader, gummidug, stål 
eller lignende let tagbeklædning. 

Eksisterende parkeringsplads ved Vejlbovej indgår i delområde II og kan benyttes af brugerne af 
kunstgræsbanerne med der tilhørende faciliteter. 

Der skal etableres støjskærm omkring boldbanerne, således at en støjgrænse på 55 dB kan overholdes ved 
omkringliggende boliger. 

Støjskærmen skal etableres med en højde på 2 m og skal fremstå med et ensartet udtryk hele vejen rundt om 
boldbanerne. I den sydvestlige del af boldbanerne, mod ejendommene Vejlbovej 51 og 53 og ejendommen 
Marienlundsvej 15, skal støjskærmen dog opføres med en højde på 3,5 m, for at sikre at en støjgrænse på 55 
dB kan overholdes. De øverste 1,5 meter af støjskærmen kan på denne strækning udføres i transparent 
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materiale, således at skærmen ikke begrænser lysindfaldet til de berørte ejendomme. Se desuden afsnittet om 
støj i miljøvurderingsrapporten. 

Der skal etableres lysanlæg i forbindelse med kunstgræsbanerne. Der kan placeres 8 master omkring banerne 
med en maks. højde på 20 m. Placeringen fremgår af kortbilag 2. Det skal sikres, at masterne ikke medfører 
blændingsgener for omkringliggende bebyggelse. Se desuden afsnittet om lys i miljøvurderingsrapporten. 

Delområde III: 

 
Marienlundsvej i dag. 

Indenfor delområde III kan opføres 4 parcelhuse, som afslutning på rækken af parcelhuse langs 
Marienlundsvej. Vejadgangen til grundene skal ske via Marienlundsvej. Ny bebyggelse kan opføres i maks. 1 
etage, således at boligerne ikke belastet af støj. 

Der skal etableres støjskærm mod Marienlundsvej på 1,5 m, således at de vejledende grænseværdier fra 
trafikstøj kan overholdes på boligernes udendørs opholdsarealer. Se princip for placering og udformning på 
kortbilag 2. Der skal sikres areal til parkering af 2 biler pr. bolig syd for støjskærmen. 

Støjskærmen skal omkranses af hæk eller på anden vis begrønnes, således at grundene fremstår med et grønt 
udtryk mod Marienlundsvej. 

Der er udlagt byggelinje på grundene målt 5 m fra vejskel. Se kortbilag 2. 

Ny bebygelse skal placeres indenfor den udlagte byggelinje målt 20 m fra støjskærmen omkring 
kunstgræsbanerne. Afstanden skal sikre, at boligerne ikke belastets af lysgener fra lysmasterne omkring 
kunstgræsbanerne. 
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Tegningen viser princip for 
beplantningsbælte med hæk  
placeret i skel mod naboer  
suppleret af en variation af  
træer og buske i et 4 m bredt  
bælte.   
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Referencefoto: Boligbebyggelse med smalt gaderum. 
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Miljøvurdering  

Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 
§3, stk. 1, nr. 1. Bilag 4, punkt 10b Anlægsarbejder i byzone. 

På baggrund af screeningen vurderes det at lokalplanen medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal 
miljøvurderes. 

Lokalplanforslaget er miljøvurderet på følgende forhold: 

� Støjpåvirkninger i forbindelse med brug af kunstgræsbaner  

� Lyspåvirkninger i forbindelse med belysning af kunstgræsbaner  

� Trafikstøj fra Marienlundsvej  

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport "Miljøvurdering af lokalplan 21-027 boliger og boldbaner 
på Stadiongrunden i Sydbyen" som offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan. 

Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

Kommunen må ikke vedtage planer, der kan skade yngle- og rasteområde for dyrearter eller ødelægge 
plantearter på EU’s habitatdirektivs IV (Bek. 408 af 01/05-2007). 

Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000 områder eller strengt 
beskyttede arter på 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. 

Lokalplanområdet består i dag af et anlæg med flere boldbaner samt lounge og tribunelæg med tilhørende 
faciliteter. Området er fladt og er omkranset af eksisterende bebyggeggelse.   

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse er 
det kommunens vurdering, at området ikke er et velegnet levested for bilag IV arter. Silkeborg Kommune 
vurderer ligeledes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000 områder. 

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 kommunen er i besiddelse af. 
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5Lokalplanens forhold til anden planlægning  

Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 

Kommuneplanens rammer 

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområder 10-B-53 Tæt-lave boliger på Stadiongrunden, 
Sydbyen, 10-B-55 Boliger og klubhuse ved Marienlundsvej, Sydbyen og 10-R-46 Boldbaner på Stadiongrunden, 
Sydbyen og er i overensstemmelse hermed. 

Kommuneplanens temaer - overensstemmelse med retningslinjer 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje om, at byudvikling i bymidten primært 
skal ske gennem fortætning og byomdannelse. 

Lokalplanen giver mulighed for at fortætte og omdanne et tidligere boldbaneområde til et attraktivt 
boligområde. Kapaciteten af de eksisterende boldbaner bevares ved at placere 2 kunstgræsbaner på arealet, 
som i dag rummer tribuneanlæg omkring Silkeborg Stadion.  

Bolig- og befolkningsprognose 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 32 tæt-lav etageboliger og 4 åben-lav boliger. Boligerne er 
indeholdt i boligprognosen for området. 

Eksisterende lokalplan 112.11 Område ved Silkeborg Stadion 

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 112.11 Område ved Silkeborg Stadion. 

Lokalplan 112.11 ophæves indenfor området omfattet af lokalplan 10-027 i forbindelse med byrådets endelige 
vedtagelse af lokalplan 10-027. 

Servitutter 

Der er ikke tinglyst servitutter og deklarationer i området, som strider imod lokalplanens formål og 
bestemmelser. 

Anden sektorplanlægning 

� Vej- og trafikplanlægning 
En udbygning af hele strukturplanområdet forventes at generere en årsdøgnstrafik på Sanatorievej på 
ca. 80 køretøjspassager pr. døgn fra tæt-lav boligområdet, ca. 250 køretøjspassager pr. døgn fra 
punkthusbebyggelsen og ca. 300 køretøjspassager pr. døgn fra plejecenterets parkeringsplads. Dette 
vurderes at være en mindre væsentlig ændring af trafikken på Sanatorievej og Marienlundsvej i forhold i 
den nuværende trafik.  

� Kollektiv trafik 
Området betjenes af busrute nr. 4 med stoppested på Marienlundsvej og Sanatorievej.  

� Stiplaner 
Der etableres stier gennem stadionområdet som sikrer, at der er forbindelse mellem stadionområdet og 
de omkringliggende villakvarterer, kolonihaver og Indelukket.  

� Skole- og institutionsplanlægning 
Lokalplanen giver mulighed for opførsel af knap 40 boliger. Bebyggelsen vurderes ikke at få betydning 
for områdets skole, Langsøskolen.  

� Varmeplan 
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive 
varmeforsyning, med mindre bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri.  

� Spildevandsplan 
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune. (Spildevandstillæg 6) 
Regnvand fra tage, veje og øvrige befæstede arealer skal ifølge spildevandsplanen nedsives i området. 
På den måde øges den hydrauliske påvirkning af vandløb og søer ikke som følge af 
anvendelsesændringen.  
Regnvand fra kunstgræsbanerne kan afhængigt af materialevalget indholde væsentlige mængder 
mijøfarlige forurenende stoffer. Hvis vandet udledes til vandmiljøet, kan det pågældende stoffers 
miljøkvalitetskrav (maksimalt tilladte koncentrationer i vandløb/søer) blive overskrevet, og tilsvarende 
kan stoffernes grundvandskvalitetskrav blive overskredet, hvis vandet nedsives. Under forudsætning af, 
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at de to kunstgræsbaner i lokalplanområdet udføres af materialer, der ikke medfører overskridelser af 
grundvandskriterierne eller miljøkvalitetskravene for vandløb og søer, kan vandet nedsives i 
lokalplanområdet. Der skal lægges dræn under banerne, så vandet kan opsamles og der kan udføres 
målinger af stofindholdet, inden vandet nedsives. Nedsivning af regnvand fra kunstgræsbanerne kræver 
en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Nedsivende vand fra området 
vil forventeligt havne i Gudenåen via sekundær (øvre) grundvandsmagasiner.  

� Husspildevand fra beboelse og omklædningsfaciliteter skal afledes til offentlig kloak, som i området 
hører til Søholt Renseanlæg. Tilslutningen af de ekstra boliger i området vil medføre en lille 
merudledning af forurenende stoffer fra renseanlægget til Silkeborg Langsø Øst/Gudenå, men ikke i et 
omfang, der vil forringe den nuværende tilstand eller forhindre fremtidige forbedringer af tilstanden  

� Affaldsplan 
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan. Alt affald skal bortskaffes i henhold til 
gældende regulativer.  

Anden overordnet planlægning 

(Se By og Landskabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk) 

� Naturbeskyttelse: Der findes ingen beskyttede naturtyper, bilag 4-arter eller anden værdifuld natur 
indenfor lokalplanområdet. Se screeningen.  

� Vandplaner: Lokalplanområdet ligger, jf. Statens grundvandskortlægning, i indvindingsoplandet til 
Silkeborg Vand A/S’ kildeplads i Nordskoven. Den sydøstligste 1/4-del er tillige udpeget som NFI. Det 
betyder, at grundvandsmagasinet der indvindes fra er sårbart overfor nedsivning af nitrat, pestcider og 
andre miljøfremmende stoffer idet grundvands- magasinet ikke overlejres af lerlag, eller af lerlag af 
begrænset tykkelse, som kan beskytte grundvandet. Denne kortlægning er endnu ikke offentliggjort, 
men betragtes som seneste viden. Vandværkets indvindingsboringer er placeret i Nordskoven, ca. 1000 
meter øst for lokalplanområdet. 
Jf. bekendtgørelse og vejledning om kommunernes fysiske planlægning indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse, skal disse 
områder friholdes for udlæg af nye arealer i kommuneplanlægningen til erhvervsformål eller anlæg og 
ændret arealanvendelse af eksisterende kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for 
forurening af grundvandet. Ved vurdering af faren for forurening lægger kommunen vægt på, om 
planlægningen omfatter virksomhedstyper eller anlæg, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller 
frembringer stoffer eller 
stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet. 
 Jf. den påtænkte arealanvendelse - boligformål og kunstgræsbaner - vurderes den ikke at udgøre 
nogen væsentlig fare for forurening. Det er dog en forudsætning herfor, at der ikke sker nedsivning af 
overfladevand fra kunsgræsbanerne med indhold af miljøfremmede stoffer over kvalitetskrav. Med 
denne forudsætning vurderes, at den ændrede arealanvendelse ikke giver anledning til en øget risiko for 
forurening af 
grundvandet.                                                                                                                                                      
Det bør bemærkes, at Silkeborg Kommune, i forbindelse med kommenteringsfasen af kortlægningen, 
har sendt bemærkninger til Statens udpegning af indvindingsopland til Gudenå Vandværk, idet Silkeborg 
Kommune stiller sig tvivlende overfor om oplandet er korrekt bestemt, særligt den del af oplandet 
sydvest for Gudenå og nord for Silkeborg Langsø. Bemærkningerne har ikke på nuværende tidspunkt 
givet anledning til ændringer. 
Af boringer i området (boring DGU nr. 87.1143, 87.1059 og 87.1451) fremgår, at grundvandsmagasinet 
der indvindes fra består af glimmersand og kvartssand. Magasinet overlejres af smeltevandssand til 
terræn. Med lokalplanområdets ånære placering, ca. 300 meter vest for Gudenåen vurderes det dog, at 
vand der infiltrerer til grundvandsmagasinet i lokalplanområdet strømmer af til Gudenå, og ikke til 
indvindingen til Gudenå Vandværk. På den baggrund vurderes påvirkningen af grundvandet at være 
mindre væsentlig.  
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Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning  

Støj 

Se afsnittet under miljøvurdering. 

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.  

Skovbyggelinie (Naturbeskyttelseslovens § 17) 

En del af lokalplanområdet er omfattet af 300 meter skovbyggelinie. Bebyggelse indenfor områder omfattet af 
skovbyggelinie forudsætter enten at skovbyggelinien reduceres, eller at Silkeborg Kommune meddeler 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17. Silkeborg Kommune vil søge Naturstyrelsen om reduktion af 
skovbyggelinien inden for lokalplanens delområde III, idet en reduktion af skovbyggelinjen forventes at 
medføre en administrativ forenkling. 

Områdeklassificering 

Området er ikke pt. omfattet af jordforureningsloven § 50a om områdeklassificering. Flytning af jord skal følge 
jordforureningslovens § 50. 

Afvandingsforhold 

Vandløb, grøfter, dræn, rørledninger, lavninger i terrænet hvor vand opsamles m.v. skal i forbindelse med 
byggeri og anlægsarbejde reetableres, således at afvanding sikres. Ændres placering, bredde, dybde, 
rørdiameter kræves en godkendelse i forhold til Vandløbsloven. 

Veje og stier (Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje) 

Anlæggelse af veje, stier og parkeringsarealer skal ske efter vejlovgivningens regler herom. 

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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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 mv.  

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 kommunen. 

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. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et 
overordnet niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer 
bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal 
offentliggøres. 

Offentlig høring 

Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i otte uger. Borgerne kan sætte 
sig ind i forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har 
vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. 
Bestemmelserne får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. 

Når lokalplanen er vedtaget 

Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med 
planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog 
fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen 
indeholder. Men 
hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For 
eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål. 

Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan 
gennemføres med en ny lokalplan. 

Læsevejledning 

Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: 

� Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og 
lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.  

� Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er 
bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området.  
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