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OM LOKALPLANEN 

En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen.

Lokalplanen bestemmer, hvordan  den fremtidige udvikling i et område 
skal være. En lokalplan fastsætter bindende bestemmelser for grund-
ejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyg-
gelsens regulering m.v.

Lokalplanen består af 4 dele:

1. En beskrivelse, der fortæller om baggrunden for lokalplanen, 
eksisterende forhold samt områdets fremtidige brug.

2. En redegørelse med oplysninger om lokalplanens forhold til den 
øvrige planlægning for området.

3. Lokalplanens bestemmelser indeholder de juridisk bindende 
bestemmelser for områdets bebyggelse og øvrige anvendelse.

4.  Kortbilag.

Lovgrundlaget for at udarbejde og vedtage en lokalplan er “Lov om 
planlægning”. (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. August 2004 med se-
nere ændringer). 

Når Byrådet har vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejen-
domme, planen omfatter.

Lokalplaner bliver sendt til offentlig høring i minimum 8 uger med det 
formål, at borgere, foreninger m.v. kan vurdere forslaget med henblik på 
at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Yderligere oplysninger kan fås på Teknisk Forvaltning: Tlf. 87 94 70 00

Åbningstider for personlig henvendelse:
 Mandag-onsdag :      10.00 - 15.00
 Torsdag:   10.00 - 17.30
 Fredag:         10.00 - 12.00

Telefontider i Rådhusets information:
  Mandag-onsdag:    8.00 - 15.00
 Torsdag:   8.00 - 17.30
 Fredag:         8.00 - 12.00

HVAD ER EN LOKALPLAN

LOKALPLANENS INDHOLD

LOVGRUNDLAG 

TINGLYSNING

OFFENTLIGGØRELSE

INDLEDNING
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INDHOLD
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Eksisterende forhold   
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Strukturplanen for Kildebjerg   

2. Lokalplanens redegørelse 16
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning   
Teknisk forsyning
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3. Lokalplanens bestemmelser 21
Bestemmelser for hele lokalplanområdet 21
Bestemmelser for delområde A 30
Bestemmelser for delområde B 32
Bestemmelser for delområde C 34
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Bestemmelser for delområde N 42
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Bilag nr. 1  Matrikelkort 
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Bilag nr. 3  Byggefelter, vejadgang, parkering og koter

Lokalplanens område med den nye bebyggel-
sesstruktur vist.
Udsnit af den samlede strukturplan for Kilde-
bjerg Ry, som er vist på side 14-15.

Lokalplanen er opbygget således, at de generelle bestemmelser 
for hele lokalplanområdet suppleres med specifi kke bestemmel-
ser for hvert enkelt delområde.

Lokalplanens område er opdelt i 8 delområder.
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EKSISTERENDE FORHOLD 

Lokalplanområdet omfatter et ca. 16,4 ha stort areal i den østlige del 
af Ry, som vist på modstående side. 

Lokalplanens område afgrænses mod vest af Knudhulevej, mod syd 
af Skanderborgvej, mod nord af Firgårde Skov og mod øst af marker. 
Området øst for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 118 for 
en golfbane i Kildebjerg Ry.

Lokalplanens formål er at muliggøre ny fordeling mellem boliger og 
erhverv i et nyt byområde i den østlige del af Ry.

Byrådet har siden 2001 arbejdet målbevidst på planlægningen af om-
rådet, og det er Byrådets hensigt at Kildebjerg skal være et markant, 
moderne og spændende byområde, der kan tiltrække vidensvirksom-
heder og borgere. Byrådet har vedtaget en samlet strukturplan for hele 
Kildebjerg området. I efteråret 2004 vedtog Byrådet en lokalplan for 
første etape af byudviklingen (Lokalplan nr. 112), og i maj 2006 ved-
tog Byrådet en lokalplan for en golfbane i området (lokalplan nr. 118).

I 2005 blev udbygningen af Kildebjerg påbegyndt med anlæg af de 
første veje, byggemodning og salg af de første boliggrunde, og opfø-
relse af en børneinstitution i området.

Denne lokalplan skal erstatte en del af Lokalplan nr. 112. Det har  i 
den påbegyndte realisering af Lokalplan nr. 112 vist sig, at den valgte 
struktur for erhvervsdelen ikke i tilstrækkelig grad har kunnet tiltræk-
ke videnvirksomheder til området.

Derfor har udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S fået udviklet en 
ny strukturplan for erhvervsområdet og en del af boligområdet, som 
denne lokalplan omfatter.

Lokalplanen skal give regulerende bestemmelser for områdets anven-
delse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold, 
parkering, beplantning samt veje, stier og rekreative arealer.

Lokalplanen omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen 
er erhvervet af udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S. Dele af infra-
strukturen er anlagt, og resten af arealerne er under byggemodning.

Området er kuperet og bevæger sig højdemæssigt mellem 60 og 80 
meters højde. Øst for området ligger en gravhøj (Mulehøj).

LOKALPLANOMRÅDET

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

OMRÅDETS AFGRÆNSNING

OMRÅDET I DAG

BESKRIVELSE af lokalplanens indhold
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LOKALPLANENS FORMÅL

Formålet med planen er:

1.1 Lokalplanen skal give grundlag for et nyt attraktivt byområde 
ved Kildebjerg til boliger, erhverv, offentlige formål og fælles 
grønne områder.

1.2 Lokalplanen skal give grundlag for et attraktivt erhvervsområ-
de med stor signalværdi til vidensbaserede erhverv med gode 
udviklingsbetingelser for virksomhederne.

1.3 Lokalplanen skal give grundlag for attraktive boligområder 
med spændende kvalitetsbyggeri inden for forskellige bebyg-
gelsestyper.

1.4 Lokalplanen skal sikre indpasning af bebyggelserne i landska-
bet.

1.5 Lokalplanen skal sikre gode og tilstrækkelige friarealer i 
tilknytning til de enkelte bygninger.

1.6 Lokalplanen skal sikre en trafi ksikker vej- og stistruktur. 

1.7 Lokalplanen skal sikre et sammenhængende net af stiforbin-
delser, der forbinder området med byen, skoven, Knudsø og 
det store grønne område, som golfbanen bliver en del af.
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FREMTIDIGE FORHOLD 

Erhverv, offentlige formål og boliger i en ændret struktur
Byudviklingen i Kildebjerg Ry samtænker natur, videnerhverv, boliger 
og fritidsliv i en i dansk sammenhæng hidtil uset grad.

Lokalplan nr. 128 omfatter en del af Lokalplan nr. 112’s område, og 
vil ved den endelige vedtagelse erstatte Lokalplan nr. 112 for området.

I den påbegyndte realisering af Lokalplan nr. 112 har det vist sig, at 
den valgte struktur for erhvervsdelen af Lokalplan 112’s område i 
praksis ikke i den grad det har været ønsket giver tilstrækkeligt attrak-
tive muligheder for at tiltrække tidssvarende videnvirksomheder til 
området.

Derfor har Kildebjerg Ry A/S på baggrund af dialog med en række 
interesserede virksomheder og forskellige rådgivere valgt at få udvik-
let en ny strukturplan for erhvervsområdet og den del af boligområdet, 
som denne lokalplan omfatter.

Målene med omstruktureringen har været:

-  at opnå en mere attraktiv udnyttelse af den synlige beliggen-
hed ved Skanderborgvej til kontordomiciler, 

-  at skabe mulighed for at etablere et delområde, som er veleg-
net til at rumme mindre, vækstorienterede virksomheder, der 
over tid kan udvikle sig,

-  at sikre, at erhvervsbyggeriet placeres på en måde, så de land-
skabelige kvaliteter anvendes bedst muligt,

- at sikre, at fl est mulige boliger kan opnå attraktive landskabs-
udsigter, og

-  at områdets udearealer ved en fuld udnyttelse af lokalplanom-
rådet kan rumme de nødvendige parkeringsarealer i terræn.

Den nye struktur for området rummer omtrent den samme mængde er-
hvervsbyggeri og byggeri til offentlige formål som Lokalplan nr. 112.

Antallet af boliger er lidt lavere end i Lokalplan nr. 112. Al etagebo-
ligbebyggelse er taget ud til fordel for tæt-lav og åben lav bebyggelse, 
hvor alle boliger vil kunne få et privat haveareal i nær tilknytning til 
boligen.

Lokalplanen er indrettet, så der er mere fl eksible rammer omkring 
forskellige anvendelser og udstykningsmuligheder end før.

Vision

Lokalplanen skal være med til at skabe de 
fysiske rammer for at virkeliggøre Byrådets 
vision om at skabe et unikt byområde i 
Kildebjerg:

„Kildebjerg Ry skal være et nyt og anderle-
des, bæredygtigt og mangfoldigt byområde 
med en høj arkitektonisk kvalitet. 

Natur, erhverv, boliger og fritidsfaciliteter skal 
integreres, og området skal planlægges og 
udbygges på en måde, som kan tiltrække 
vidensvirksomheder og højt kvalifi cerede 
borgere.“

MÅL FOR DEN NYE STRUKTUR

BESKRIVELSE af lokalplanens indhold
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Områdets disponering
I den nye strukturplan disponeres bebyggelsen i fi re overordnede 
områder med hver deres karaktér. Disse forklares og beskrives i det 
følgende.

Vejstrukturen i området er grundlæggende den samme som tidligere 
er fastlagt i Lokalplan 112. De overordnede veje i området er anlagt 
allerede.

Langs Skanderborgvej og Knudhulevej er der stor synlighed, som vil 
være af væsentlig betydning for virksomheder, som ønsker at placere 
sig i området. Samtidig er Skanderborgvej en af Rys væsentligste 
indfaldsveje, og derfor er det af stor betydning for byen, at områderne 
langs vejen giver et attraktivt indtryk.

Området disponeres til kontordomiciler, som kan placeres med stor 
synlighed langs de overordnede veje. Domicilerne må generelt blive 
mellem 2 og 4 etager høje. I delområde B ved indkørslen til Kilde-
bjerg området må der placeres en enkelt bygning med en maksimal 
højde på 7 etager.

Bygningshøjden giver mulighed for, at der kan opnås gode udsigts-
forhold fra domicilerne, samtidig med, at der kan opnås tilstrækkelige 
udearealer omkring bygningerne til at rumme grønne opholdsarealer 
og den tilstrækkelige parkering bag ved bygningerne.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen lægger op til 
en moderne erhvervsbebyggelse med fl ade tage.

Erhvervsbebyggelsen langs 
Skanderborgvej skal være præsentabel og 
moderne, og vil f.eks. kunne komme til at 
se ud på på billedet.

DOMICILOMRÅDET
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Bag domicilområdet disponeres et område, som er tiltænkt mindre 
vækstvirksomheder.

Vækstvirksomheder kan have behov for at udvide deres lokaler og for 
at dele fælles funktioner med andre virksomheder. Området er tænkt 
til at kunne rumme enkeltvirksomheder, kontorfællesskaber og/eller 
erhvervsbyggeri, der udlejes.

Området består af en meget stor pladsdannelse, som samler al parke-
ring, udeopholdsmuligheder, gårdmiljøer mv. til bebyggelsen.

Bygningerne placeres generelt yderst på pladsdannelsen, og må byg-
ges i to eller tre etager i en længestruktur. Strukturen skal være med 
til at danne en præcis overgang mellem pladsdannelsen og de grønne 
arealer uden om, og giver plads for både store og små enkeltbygnin-
ger. Bebyggelsen underordner sig domicilområdet i skala. 

Området strækker sig ud på begge sider af Kildebjerg Allé, og nord-
ligst mod skoven disponeres en åben plads og et byggefelt, som er 
velegnet til publikumsorienterede funktioner. Det kan f.eks. være 
fritidsfunktioner, café, beboerhus eller lignende, som kan betjene hele 
området.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser lægger op til en moderne, 
varieret erhvervsbebyggelse med fl ade tage.

OMRÅDE FOR MINDRE VIRKSOMHEDER

Kigget op ad Kildebjerg Alle viser området for mindre virksomheder med erhvervsbygninger til højre og pladsdannelse med 
fællesfunktioner til venstre. Bag den runde bygning bebyggelsen i delområde H.

BESKRIVELSE af lokalplanens indhold
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I lokalplanområdets nordlige del ved Kildebjerg Allé ligger et mindre 
areal, som disponeres i tilknytning til delområde H i Lokalplan nr. 
112. Det oprindelige delområde H er disponeret til tæt-lav bebyggelse, 
og er allerede solgt til en developer.

I denne lokalplan indrettes et mindre, tilknyttet areal med samme 
struktur som det solgte areal, så disse vil blive en sammenhængende 
helhed.

Bebyggelsen placeres i fi re rækker bag hinanden i et skrånende terræn, 
der kan udnyttes til at sikre bebyggelsen gode udsigtsmuligheder.

Der fastlægges nye bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele det 
samlede delområde H, som skal sikre sammenhæng i hele arealet.

I den del af lokalplanområdet, som ligger længst væk fra Skanderborg-
vej, og som indeholder nogle af de højest placerede arealer i området, 
disponeres et større, sammenhængende delområde til boliger. Området 
ligger i nær kontakt til golfbanen.

Området disponeres inden for 3 storparceller til en bebyggelse sam-
mensat af fritliggende huse og tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse), 
som alt sammen tænkes placeret på relativt små individuelle grunde. 

Færdselsarealerne i delområdet skal indrettes som boligveje med 
pladsdannelser, hvor der kan skabes fælles opholdspladser.

Ideen er at skabe en landsbylignende karakter med boliger, som har 
individuelle men overkommelige haver og som samtidig er del i et 
uformelt fællesskab.

I området arbejdes der med tre forskellige boligtyper: Dels to forskel-
lige former for fritliggende boliger, og dels rækkehuse.

BOLIGER - DELOMRÅDE O

BOLIGER - DELOMRÅDE H

Snittet gennem området viser 
bebyggelsernes placering i terrænnet og 
afstandsforholdene mellem bebyggelserne.
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I storparcel I og II må der bygges i op til to etager med udnyttelig 
tagetage med høj taghældning. De lidt høje bygningstyper placeres 
dermed højest i terrænnet. 

I storparcel III må der bygges i én etage og med et lidt lavere tag med 
ensidig hældning. De lidt lavere bygningstyper placeres dermed ter-
rænmæssigt neden for de højere boligbebyggelser.

Intentionen med at placere boligerne højere i terrænnet end erhvervs-
delen og med disponeringen af boligdelen som beskrevet er, at opnå 
mulighed for at mange boliger kan få udsigt til landskabet.

Mellem erhvervsdelen og boligdelen sikres et areal som grønt område 
til fælles rekreative formål. De grønne arealer er dermed med til at 
sikre mødesteder og attraktive naboforhold mellem boliger og erhverv.

Gennem området skal en af hovedstierne i Kildebjergs stistruktur gå. 
Stien leder frem til Firgårde skov, som på dette sted skærer sig ind i 
området meget tæt ned til Kildebjerg Allé.

Hele byudviklingsområdet er tænkt givet en parkagtig landskabelig 
karaktér. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om beplantnin-
gers placering og type, og om, at der i forbindelse med ansøgning om 
byggetilladelse skal godkendes beplantningsplaner.

BEPLANTNING

GRØNT OMRÅDE

Kig ned i delområde O til boliger.

BESKRIVELSE af lokalplanens indhold
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OMRÅDETS ANVENDELSE

Lokalplanen fastsætter retningslinier for den 
fremtidige anvendelse af området.

Lokalplanområdet opdeles i 8 delområder til 
offentlige formål, til erhverv, boliger og grønne 
områder.

Lokalplanen fastlægger et sæt af bestemmel-
ser, der gælder hele lokalplanområdet, samt 
specifi kke bestemmelser, som kun gælder for 
hver enkelt af de 8 delområder.

Fremtidige anvendelser i lokalplanområdet

Offentlige formål - delområde A
Byrådet har i forbindelse med udviklingen af Lokalplan nr. 112 lagt 
vægt på at forbeholde en del af Kildebjerg Ry beliggende ved Knud-
kulevej til offentlige formål.

Området kan anvendes til forskellige offentlige formål, som fastlæg-
ges entydigt i anvendelsesbestemmelserne for området.

Området er hvad angår bebyggelsens struktur og placering tænkt i 
sammenhæng med delområderne B og C til erhverv - som en del af 
domicilområdet.

Erhvervsformål - delområderne B, C, D og E
Erhvervsdelen af lokalplanens område opdeles i delområderne B, C, D 
og E.

Område B og C er en del af domicilområdet, hvor delområde B inde-
holder det byggefelt, der må udnyttes i op til 7 etager.

Område D og E udgør til sammen området for mindre virksomheder. 
E udgør en mindre, centralt placeret del nordvest for Kildebjerg Allé, 
som forbeholdes publikumsorienterede anvendelser.

Områderne kan anvendes til forskellige former for erhverv, som fast-
lægges entydigt i anvendelsesbestemmelserne for hvert enkelt område.

Grønt område - delområde N
Delområde N kan anvendes til grønne arealer, og kan ikke bebygges.

Der skal anlægges fælles stier gennem området, og der må anlægges 
forskellige former for fritidsformål i området.

Der fastlægges entydige anvendelsesbestemmelser for delområdet.

Snit gennem Kildebjerg Allé.  
Centralt bygning til publikumsorienterede 
aktiviteter i umiddelbar tilknytning til 
Firgårde Skov.

  Knudhulevej Domicil i 7 etager  Område E og Firgårde Skov bag ved Boliger i delområde H
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Snit gennem erhvervsdelen af området. Tegningen viser forholdet mellem Skanderborgvej, domicilbebyggelsen og området for mindre
virksomheder.

Kig fra boligbebyggelsen i delområde O 
mod golfbanen. Vejstrukturen i området er 
tænkt, så der skabes kig ud i landskabet.

BESKRIVELSE af lokalplanens indhold
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Boligformål - delområderne H og O
Delområderne H og O kan anvendes til boligformål til helårsbeboelse 
i form af åben lav og tæt-lav bebyggelse.

Anvendelsesbestemmelserne fastlægges entydigt for hvert enkelt 
delområde.

Firgårde Skov Kildebjerg Allé  Rugaarden              Skanderborgvej



STRUKTURPLANEN FOR KILDEBJERG

Denne lokalplan er et vigtigt led i at realisere den byudvikling i Kilde-
bjerg området, som Byrådet har arbejdet målbevidst med gennem en 
årrække.

Den oprindelige strukturplan for området har skullet være med til at 
sammentænke intentionerne med Kildebjerg og sikre, at lokalplanlæg-
ningen sker med baggrund i en attraktiv helhed.

Lokalplan nr. 128 gentænker erhvervsdelen i første etape af byudvik-
lingen, så den i højere grad kan leve op til Byrådets intentioner og 
sikre udviklingen af et attraktivt område, der kan tiltrække de ønskede 
virksomheder. Dele af boligområdet omstruktureres i sammenhæng 
hermed.

Det er og har gennem hele planlægningsperioden været Byrådets 
intention at medvirke til at skabe et fremadrettet og spændende nyt 
byområde. Et byområde, hvor bosætning, fritid, erhvervsaktiviteter og 
nytænkning går op i en højere enhed.

Ry Kommune er en kommune med en bred erhvervsstruktur, som har 
forudsætningerne for at igangsætte en udvikling, der hidtil har været 
forbeholdt de største byer. 

Byrådet ønsker, at Kildebjerg skal udnytte de oplagte landskabs-, bo-
lig- og befolkningsmæssige kvaliteter i Ry til at få skabt en erhvervs-
udvikling med vægt på højtprofi lerede vidensbaserede virksomheder. 
Virksomhederne skal indgå i et moderne byområde integreret med 
boliger, offentlige funktioner og fritidsaktiviteter.

Denne tætte integration af funktionerne skaber et unikt og attraktivt 
byområde, hvilket netop er Byrådets vision for Kildebjerg området.

Forløb

1997 Arealet delvist udlagt i kommu-
neplan 1997 for Ry Kommune 
og Regionplan 1997 for Århus 
Amt.

2000 Arealet delvist udlagt i kommu-
neplan 2000 for Ry Kommune.

2001 Arealet udlagt i Regionplan 
2001 for Århus Amt.

 Styregruppe nedsættes for 
udvikling af arealet med henblik 
på tiltrækning af bl.a. vidensba-
serede erhverv til Ry.

 Forundersøgelser udarbejdes.

2002 Strategi- og strukturplanmodel 
udarbejdes og drøftes i Byrådet 
og på borgermøder i Firgårde.

2003 Kommunen vedtager bl.a. reali-
seringsstrategi og bygherrevej-
ledning for byggeri i Kildebjerg.

2004 Projektkonsulent ansættes.

 Realiseringsstrategi vedtages af 
Byrådet.

 Lokalplan nr. 112 for vestlig del 
af Kildebjerg vedtages.

2005 Kildebjerg Ry A/S etableres - et 
privat/offentligt selskab, der har 
til formål at realisere byudviklin-
gen i Kildebjerg Ry.

 Byggemodningen af de 
første boligparceller inden for 
lokalplan nr. 112 igangsættes. 
Grunde sælges.

 Forslag til lokalplan nr. 118 
for golfbanen i Kildebjerg Ry 
fremsættes i offentlig høring.

 De første dele af vejstrukturen 
anlægges. Opførelsen af en 
børneinstitution påbegyndes.

2006 Lokalplan nr. 118 for golfbanen 
vedtages endeligt.

 Forslag til lokalplan nr. 128 
fremsættes i offentlig høring.
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Strukturplankort for 
Kildebjerg Ry 
Strukturplanen illustrerer Byrådets vision med Kildebjerg området 
og er retningsgivende, men ikke bindende, for fremtidig udbygning 
uden for lokalplanområdet.
Strukturplanen er vedtaget i efteråret 2004 i forbindelse med 
vedtagelsen af lokalplan 112, og justeret i forbindelse med 
udarbejdelsen af både lokalplan 118 og nærværende lokalplan 128.

Boliger
Spændende boligområder med 
en bred variation af boligtyper og 
moderne arkitektur.  Mulighed for at 
bo i kuperet terræn med nærhed til 
skoven og fritidsaktiviteter uden for 
døren, og med kort afstand til Ry 
Bys servicetilbud. 

Erhverv
Domicilgrunde og erhvervsbyggeri til 
videnserhverv, der stiller store krav 
til arkitektonisk fremtræden. Attraktiv 
beliggenhed  med stor synlighed  ved 
indkørslen til Ry og med kort afstand til 
motorvejsnettet og Århus.

Natur
Alle boliger og virksomheder vil ligge med umiddelbar adgang 
til grønne arealer. Det centrale grønne område friholdes for 
bebyggelse, og der bliver store rekreative arealer og et sam-
menhængende stisystem, der giver rig mulighed for at bevæge 
sig ud i skov og landskab.



Fritid
Fritidsaktiviteter lige uden for bopælen 
og arbejdspladsen. Det mest synlige 
og markante er en professionel 18 hul-
lers golfbane, der er tæt integreret med 
boliger og erhverv i en grad som ikke 
hidtil er set i Danmark. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokaplan nr. 128 er den oprindelige struktur-
plan, som første gang blev vedtaget af Byrådet i 2004, videreudviklet, lige som 
det skete i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 118 for Golfbanen i 
Kildebjerg Ry.

Ændringerne er beskrevet i redegørelsen for lokalplanens indhold på side 6-12.



LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for Århus Amt 
2005 vedtaget 6. December 2005.

Kommuneplan 2006-2018 har været i offentlig høring i foråret 2006, 
og forventes vedtaget af Byrådet den 27. Juni 2006.

Afgrænsningen af Lokalplan nr. 128 og omdisponeringen af anven-
delserne inden for lokalplanens område nødvendiggør et tillæg til 
Kommuneplan 2006, fordi disponeringen af lokalplanområdet og 
afgrænsningen mellem rammeområderne 1.B.21, 1.E.11 og 1.F.6 ikke 
er i overensstemmelse med hinanden.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 01-06 til kommu-
neplan 2006-2018, som er vedtaget som forslag samtidig med ved-
tagelsen af lokalplanforslaget, og som fremlægges i høring samtidig 
med høringen af lokalplanforslaget.

Lokalplan nr. 128 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med ved-
tagelsen af kommuneplantillæg nr. 01-06, som bringer lokalplanen i 
overensstemmelse med kommuneplanen.

Størstedelen af lokalplanområdet blev med vedtagelsen af Lokalplan 
nr. 112 overført til byzone.

Lokalplanen inddrager to mindre arealer mod øst, som i dag er omfat-
tet af Lokalplan nr. 118 for golfbanen i Kildebjerg Ry. Disse arealer 
ligger i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse 
til byzone.

Der henvises til den til enhver tid gældende Miljølovgivning.

Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening inden 
for lokalplanområdet.

Landbrugspligten på området er ophævet i forbindelse med vedtagel-
sen af Lokalplan nr. 112. 

REGIONPLANEN

KOMMUNEPLANEN

ZONEFORHOLD

MILJØLOVEN

LANDBRUG

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 128
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NATURBESKYTTELSESLOVENVed Firgårde Skov gælder skovbyggelinie efter Naturbeskyttelseslo-
ven. Området ved Kildebjerg er i kommuneplanen og regionplanen 
udlagt til byvækst, hvorfor de bymæssige interesser er opprioriteret i 
forhold til indsigtsmulighederne til skovbrynet. 

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 112 blev skovbyggeli-
nien reduceret af Skov- og Naturstyrelsen. Den fremtidige skovbygge-
linie fremgår af kortbilag 2.

Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger en gravhøj, Mulehøj, der 
er omfattet af en beskyttelseslinie på 100 m fra fortidsmindet i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 19. Lokalplanområdet berører ikke 
beskyttelseszonen.

Bygherre eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan 
forud for igangsætning af arbejdet anmode Skanderborg Museum om 
udtalelse.

Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet 
standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks 
anmeldes til Skanderborg Museum. 

Folketinget vedtog den 5. Maj 2004 Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer. Loven trådte i kraft den 21. Juli 2004.

Lokalplan 128 erstatter lokalplan 112 for planens område, og ændrer 
udelukkende på en fysiske disponering af anvendelserne i området. 
Ry Kommune vurderer derfor, at Lokalplan nr. 128 ikke vil medføre 
væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er krav om en 
egentlig miljøvurdering af planen.

Denne vurdering er fremlagt i høring sammen med lokalplanforslaget.

Lokalplanområdet betjenes via en overordnet vejadgang fra Skander-
borgvej, som allerede er etableret.

Adgangsvejen og fordelingsvejene i lokalplanområdet udlægges som 
offentlig vej ligesom Lokalplan nr. 112 gjorde.

Boligvejene internt i lokalplanområdet optages som private fællesveje. 
Vejene skal derfor anlægges og vedligeholdes som private fællesveje 
efter reglerne i Lov om private fællesveje.

MUSEUMSLOVEN

VEJLOVGIVNINGEN

LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER 
OG PROGRAMMER

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 128
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Der er tinglyst vejbyggelinie på 15 m langs Skanderborgvej. Århus 
Amt er påtaleberettiget. Vejbyggelinien berører ikke byggefelterne 
udlagt i lokalplanen.

Det skal sikres, at de erhvervsmæssige aktiviteter i området ikke 
påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens til 
enhver tid gældende grænseværdier for boligområder, svarende til 
henholdsvis 45/40/35 dB(A).

Det skal i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ligele-
des sikres, at boliger og bygninger til offentlige formål ikke belastes 
med vejtrafi kstøj fra Skanderborgvej og Knudhulevej på mere end 55 
dB(A), og at bygninger til liberale erhverv, herunder kontorer, ikke 
belastes med vejtrafi kstøj fra Skanderborgvej på mere end 60 db(A)  .

Der er foretaget en beregning af støjbelastningen fra Skanderborgvej 
og de øvrige lokale veje i området for en fremtidig situation, jf. neden-
stående tegning. Det fremgår, at de yderste, sydlige hjørner af de tre 
bygninger i område C vil være belastet med mere end 60 dB(A), som 
er grænseværdien for liberale erhverv. Det anbefales at gennemføre 
støjisolering af facaderne mod Skanderborgvej. Der er forudsat en års-
døgntrafi k på Skanderborgvej på 6.900 biler/døgn og fartbegrænsning 
på hhv. 50 og 80 km/t.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

STØJ

Af miljøhensyn og for at beskytte grundvandsinteresser i området, 
ønsker Ry Kommune at tinglyse en servitut på arealerne i Kildebjerg 
området med forbud mod sprøjtning med pesticider. 

Olie- og kemikalieoplag må ikke fi nde sted inden for lokalplanens 
område.

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 128
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TEKNISK FORSYNING

Elforsyning sker fra Østjysk Energi.

Vandforsyning sker fra Ry Vandværk.

Lokalplanområdet hører under forsyningsområdet for Ry Varmeværk.

Derfor fastsætter lokalplanens § 11, at ny bebyggelse ikke må tages 
i brug, før der er foretaget tilslutning til Varmeværket i helhold til 
varmeforsyningsloven.

Lokalplanområdet er omfattet af Ry Kommunes spildevandsplan.

Spildevand tilsluttes det offentlige kloaksystem.

Overfl adevand føres til nedsivning på egen grund.

Affaldsstativer skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, det 
vil sige tæt på vejarealet.

Der kan inden for området etableres arealer til genbrugscontainere. 
Pladser skal afskærmes med beplantning.

Skanderborg Antenneforening forsyner området via fællesanlæg uden 
for området. Der søges i samråd med antenneforeningen om placering 
af antenne.

ELFORSYNING

VANDFORSYNING

VARMEFORSYNING

KLOAKFORSYNING

DAGRENOVATION

ANTENNEFORHOLD

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 128
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I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 
883 af 18. August 2004 med senere ændringer - fastsættes 
herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte områder:

§ 1  LOKALPLANENS FORMÅL

1.1 Lokalplanen skal give grundlag for et 
nyt attraktivt byområde ved Kildebjerg 
til boliger, erhverv, offentlige formål og 
fælles grønne områder.

1.2 Lokalplanen skal give grundlag for et 
attraktivt erhvervsområde med stor sig-
nalværdi til vidensbaserede erhverv med 
gode udviklingsbetingelser for virksom-
hederne.

1.3 Lokalplanen skal give grundlag for at-
traktive boligområder med spændende 
kvalitetsbyggeri inden for forskellige 
bebyggelsestyper.

1.4 Lokalplanen skal sikre indpasning af 
bebyggelserne i landskabet.

1.5 Lokalplanen skal sikre gode og tilstræk-
kelige friarealer i tilknytning til de 
enkelte bygninger.

1.6 Lokalplanen skal sikre en trafi ksikker 
vej- og stistruktur. 

1.7 Lokalplanen skal sikre et sammenhæn-
gende net af stiforbindelser, der forbinder 
området med byen, skoven, Knudsø og 
det store grønne område, som golfbanen 
bliver en del af.

Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller 
forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke 
bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som 
tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne.

Lokalplanen er opbygget således, at disse generelle 
bestemmelser, som gælder for hele lokalplanområdet, 
suppleres med specifi kke bestemmelser for hvert af 
lokalplanens delområder (om inddelingen i delområder se 
§ 3).

Lokalplan nr. 128 – Kildebjerg Ry - Erhverv vest

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om formålet i de 
enkelte delområder.

Generelle

BESTEMMELSER
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§ 2  OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på 
kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matri-
kelnumre:

 1cy samt del af 1ct og 9y - alle Siim By 
Dover, samt del af offentlig vej litra ”af” 
(Skanderborgvej).

2.2 Langt den overvejende del af lokalplanens 
område er beliggende i byzone.

Arealerne markeret på kortbilag nr. 1 over-
føres fra landzone til byzone ved lokalpla-
nens endelige vedtagelse. Arealerne udgør 
samlet 0,8 ha.

§ 3  OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Lokalplanområdet opdeles i 8 delområder 
som vist på kortbilag nr. 2. 

Hele lokalplanområdet er omfattet af de 
generelle bestemmelser for området. Hertil 
er hvert af de 8 delområder omfattet af 
specifi kke lokalplanbestemmelser.

3.2 Lokalplanområdet må anvendes til er-
hvervsformål, boligformål, offentlige 
formål og grønt område jf. de specifi kke 
anvendelsesbestemmelser for hvert enkelt 
delområde.

Delområde B, C, D og E - erhvervsformål
3.4 Virksomheder i lokalplanområdet skal 

kunne rubriceres inden for miljøklasse 1-3, 
dvs. med en ringe påvirkning af omgivel-
serne med en geneafstand til boliger på 
under 50 m.

§ 4  UDSTYKNING 

4.1 Udstykning af området kan efter Ry Kom-
munes tilladelse i hver enkelt tilfælde ske 
i henhold til den retningsgivende udstyk-
ningsplan på kortbilag 2 samt i henhold til 
specifi kke bestemmelser om udstykning for 
delområderne.

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om anvendelsen i 
de enkelte delområder.

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om udstykning i 
nogle af de enkelte delområder.

Generelle
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§ 5  VEJE, STIER OG PARKERING 

 Veje
5.1 Der udlægges veje som vist på kortbilag 

nr.  2. Vejene udlægges med følgende 
bredder:

 Alléen  ......................................32 m
 Fordelingsveje ..........................14 m
 Betjeningsvej erhverv .................7 m

 Stier
5.2 Der skal anlægges offentlige stier som 

vist på kortbilag nr. 2 med en fast belæg-
ning på 3 m.

5.3 Udover ovennævnte stier kan der i områ-
dets fælles grønne arealer opstå naturstier 
(trampestier), der efter behov kan supple-
res med grus, stenmel eller lignende.

 Parkering
5.4 Der udlægges areal til parkeringspladser 

som vist på kortbilag nr. 3.

5.5 Der skal på den enkelte ejendom etab-
leres parkeringspladser efter følgende 
parkeringsnorm:

  • Parcelhuse: 2 p-plads pr. bolig, og
 • tæt-lav boliger: 1½ p-plads pr.   

 bolig + ½ udlagt.

 For følgende anvendelsestyper skal der 
efter en konkret vurdering af behovet 
i hvert enkelt tilfælde anlægges parke-
ringspladser efter følgende parkerings-
norm:

 • Kontorer og servicefunktioner: 
  1 p-plads pr. 60 m2 etageareal,
 • fremstilling og lager: 1 p-plads pr. 
  100 m2 etageareal, og
 • offentlige formål, institutioner og   

lign.: 1 p-plads pr. 30 m2  etageareal.

5.6 Campingvogne og både må ikke parkeres 
inden for lokalplanens område i perioden 
fra 1. Oktober til 1. April.

5.7 Færdselsarealer skal indrettes efter prin-
cipperne for tilgængelighed for alle.

Tværprofi l Fordelingsveje
Profi l jf. kortbilag nr. 2:

Fordelingsveje : 14 m i alt
- heraf 1½ m siderabat, 6½ m kørebane, 1½ m siderabat med træer, 
3 m dobbeltrettet fællessti og 1½ m siderabat.

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om veje og parke-
ring i de enkelte delområder.

Tværprofi l Kildebjerg Allé
Profi l jf. kortbilag nr. 2: 32 m i alt

- heraf 1½ m siderabat, 3 m delt sti, 1½ m rabat med træer og 
belysning, 5 m kørebane, 12 m midterhelle med træer, 5 m 
kørebane, 1½ m rabat med træer og belysning, 3 m delt sti og 1½ m 
siderabat.

Generelle
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§ 6  TEKNISK FORSYNING

6.1 Der må ikke fremføres luftledninger.

6.2 Der må ikke etableres synlige sende- el-
ler modtageranlæg inden for lokalplan-
området.

6.3 Stibelysning skal udføres som parkbelys-
ning. Naturstier må ikke belyses.

6.4 Området elforsynes fra Østjysk Energi.

6.5 Varmeforsyning sker i henhold til Ry 
Kommunes varmeplan.

 Bebyggelsen i området forsynes med 
fjernvarme fra Ry Varmeværk.

 Energiforbruget kan minimeres ved ud-
nyttelse af solvarme.

6.6 Kloakering sker i henhold til Ry Kom-
munes spildevandsplan. Overfl adevand 
nedsives på egen grund.

6.7 Området vandforsynes fra Ry Vandværk.

6.8 Der kan inden  for området etableres 
arealer til genbrugscontainere. Der plan-
tes afskærmende beplantning omkring 
pladsen.

 Affaldsstativer til dagrenovation i bolig-
områderne skal placeres efter Arbejdstil-
synets bestemmelser, det vil sige tæt på 
vejarealet. Affaldsstativer skal afskær-
mes.

6.9 Området dækkes af Skanderborg Anten-
neforening via anlæg uden for området.

§ 7  BEBYGGELSENS OMFANG OG   
PLACERING

7.1 Der må ikke opstilles skurvogne, pavil-
loner, togvogne og andre typer bygninger 
af midlertidig karakter. 

 Det kan dog i forbindelse med bygge-
arbejde tillades, at der i byggeperioden 
opstilles skurvogne som opfylder krave-
ne i Arbejdstilsynets skurvognsregulativ. 
Skurvogne kan ikke anvendes til bolig i 
byggeperioden.

Bygningen
Før man bygger på en grund, der skråner, skal det vurderes hvor-
dan man opnår den maksimale udnyttelse af grunden, så resultatet 
bliver både funktionelt og smukt.

En bygning placeret på langs af højdekurverne kan give et plant 
gulv uden niveauspring og en have, hvor terrænet må tilpasses.

Bebyggelse på tværs af højdekurverne kan give et hus med 
forskudte niveauer og en have, der ikke kræver de store terrænbe-
arbejdninger.

Herudover skal 
der naturligvis 
også tages 
hensyn til 
solorientering og 
udsigtsforhold.

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om bebyggelsens 
omfang og placering i de enkelte delområder.

Der er mulig-
heder for at 
udnytte grundens 
terrænforskelle
arkitektonisk og 
derved opnå 
spændende
planløsninger
med forskudte 
planer/niveauer
gennem huset, 
dobbelthøje rum, 
høje kældre eller 
én etage mod én 
side og to etager 
mod den anden 
side, samt spæn-
dende terasse-
rede haver.

Gulvkoten skal sammenholdes med vejkoten for at sikre adgang 
i ét niveau, og mod havesiden med niveau for eventuel terrasse. 
Fremtidige udvidelsesmuligheder bør også overvejes.

Der er i lokalplanen for det enkelte delområde krav til facadeafslut-
ninger mod terræn.
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 Der skal i forbindelse med byggearbejde 
ske oprydning af materialer og affald. 

7.2 I bygninger, hvor redningsåbninger lig-
ger mere end 10,8 m over terræn, skal 
der udføres sikkerhedstrapper efter nær-
mere aftale med redningsberedskabet.

7.3 Byggeri skal opføres og indrettes efter 
byggelovgivningens regler om tilgænge-
lighed for alle. 

§ 8  BEBYGGELSENS YDRE    
FREMTRÆDEN

8.1 Skilte med virksomhedens navn og bo-
mærke kan opsættes i umiddelbar nærhed 
eller direkte på ejendommens bygninger. 
Skilte skal tilpasses bygningens form-
sprog og farvevalg, og må ikke virke 
dominerende. Skiltene må ikke være 
refl ekterende eller bevægelige.

 Skiltning må kun fi nde sted med Ry 
Kommunes godkendelse.

8.2 Sokler må ikke være synlige i en højde 
på mere end 40 cm over færdigt terræn.

§ 9  UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Ubebyggede arealer skal ved befæstning 
og beplantning eller lignende gives et 
ryddeligt udseende. 

 Udover brændestabler må der ikke etab-
leres udendørs oplag.

9.2 Der må på de enkelte grunde foretages 
terrænreguleringer på  +/- 0,8 m i forhold 
til eksisterende terræn. Se højdekurver på 
kortbilag 3.

 Der kan ikke foretages terrænregulering 
nærmere skel end 2 m i forbindelse med 
byggeri.

De kurver, der fremgår af kortbilag nr. 3, 
er luftfotoregistreringer med usikkerhed 
på +/- 0,4 m, hvilket der vil blive korri-
geret for.  

- der fastsættes mere specifi kke bestemmelser om bebyggelsens 
ydre fremtræden i de enkelte delområder.

- der fastsættes ligeledes mere specifi kke bestemmelser om 
ubebyggede arealer i nogle af de enkelte delområder.

Derudover skal man være opmærksom på terrænforholdene i 
forbindelse med adgangen fra fastlagt kote i vejen og placering af 
garage/carport i forhold til vejkoten.

Parkeringspladserne kan placeres ved siden af hinanden eller i 
forlængelse af hinanden alt efter terrænforholdene.

På de stærkt skrånende grunde må man være ekstra opmærksom 
på regnvand og få etableret tilstrækkeligt med dræn omkring 
bygninger og opholdsareler. Regnvand skal holdes på egen grund 
fx ved hjælp af afskærende dræn. Når søen er etableret i det cen-
trale grønne område, kan der eventuelt blive mulighed for at føre 
regnvandet hertil via det fælles regnvandssystem.

Overskydende jord skal bortskaffes for ejerens egen regning.

Der er i lokalplanen krav til jordreguleringer på den enkelte grund 
og ved naboskel.
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Friarealer og haver
Hvis terrænet skal reguleres gøres det mest nænsomt ved ud-
formning af skråninger i bløde kurver eller terrasserede bede.

Hvis man skal 
kunne komme 
rundt om huset 
fra vej til have, 
kan det være 
nødvendigt at 
etablere trapper 
eller ramper. 

Skråninger over 
1:4 bør sup-
pleres med trin. 
Hvis skråninger 
for stejle, kan 
muldlaget erodere. 
Jordskråninger bør 
ikke være mere 
stejle end 1:2.



9.3 Fælles udearealer og lignende skal an-
lægges og indrettes efter principperne om 
tilgængelighed for alle.

9.4 Ubebyggede arealer skal vedligeholdes 
uden brug af pesticider og giftstoffer.

 Delområde A, B, C, D og E - 
 beplantning
9.5 Der skal i forbindelse med ansøgning om 

byggetilladelse medsendes beplantnings-
plan, der tager højde for den principielle 
beplantning på kortbilag nr. 3 og bestem-
melserne for det enkelte delområde.

 Ry Kommune skal godkende princip-
perne i beplantningsplanen.

§ 10  STØJ

10.1 Det skal sikres, at de erhvervsmæssige 
aktiviteter i området ikke påfører om-
givelserne et støjniveau, der overstiger 
Miljøstyrelsens til enhver tid gældende 
grænseværdier for boligområder, sva-
rende til henholdsvis 45/40/35 dB(A).

10.2 Det skal sikres at bygninger til offentlige 
formål og boliger ikke belastes med vej-
trafi kstøj fra Skanderborgvej på mere end 
55 henholdsvis 60 dB(A) og at bygninger 
til kontorer ikke belastes med vejtrafi k-
støj over 60 dB(A) i henhold til Miljøsty-
relsens vejledning nr. 5/1984.

 Der henvises til redegørelsen om støj 
side 18.

§ 11  FORUDSÆTNING FOR    
IBRUGTAGNING 

11.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal der 
ske tilslutning til:

 •  den offentlige kloak i henhold til 
  spildevandsplanen, 

 •  den kollektive varmeforsyning i
 henhold til varmeplanen, og

 •  vandværket i henhold til 
 vandforsyningsplanen.

11.2 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal 
de i § 5.5 fastlagte parkeringspladser 
være etableret

11.3 Senest 1 år efter indfl ytning i ny bebyg-
gelse skal der være anlagt offentlige stier 
i henhold til lokalplanens § 5.2.
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§ 12  GRUNDEJERFORENINGER 

12.1  Der skal oprettes en grundejerforening 
med medlemspligt for samtlige ejere af 
grunde inden for lokalplanens delområ-
der H og O. 

Ry Kommune kan endvidere bestemme, 
at der skal oprettes en grundejerforening 
for henholdsvis Delområde A og delom-
råderne B, C, D og E til sammen.

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest 
når Ry Kommune kræver det.

12.3 Såfremt Ry Kommune kræver det, har 
grundejerforeningen pligt til at optage 
ejere af grunde uden for delområdet eller 
at blive opdelt i fl ere grundejerforenin-
ger. 

12.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og 
vedligeholdelse af private fællesveje og 
fællesanlæg, der måtte blive etableret i 
området.

12.5 Grundejerforeningens vedtægter og æn-
dringer heri skal godkendes af Ry Kom-
mune.

§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER

13.1 Lokalplan nr. 112 for Kildebjerg Ry 
- vest vedtaget 5. Oktober 2004 ophæves 
for lokalplanområdet ved den endelige 
vedtagelse af nærværende lokalplan.

13.2 Lokalplan nr. 118 for Kildebjerg Ry - 
Golfbane vedtaget 25. April 2006 ophæ-
ves for lokalplanområdet ved den ende-
lige vedtagelse af nærværende lokalplan.

§ 14  SERVITUTTER

14.1 Private byggeservitutter og andre til-
standsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af denne.

14.2 Andre private servitutter kan ekspropri-
eres, når det vil være af væsentlig betyd-
ning for virkeliggørelsen af planen.

Bestemmelserne om grundejerforeninger tilsvarer bestemmelserne 
i Lokalplan nr. 112. 

I Lokalplan nr. 112 fastlægges det, er der skal oprettes en grund-
ejerforening for boligdelen af området, og at der tilsvarende kan 
oprettes en for erhvervsdelen henholdsvis en for den offentlige del.

Det vil være oplagt at samle grundejerforeningerne inden for de 
overordnede områder, der udpeges i Lokalplan nr. 112, uanset at 
det område, Lokalplan nr. 112 oprindeligt gjaldt for nu opdeles på 
to lokalplaner.

Bestemmelserne om grundejerforeninger åbner for begge mulig-
heder.
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§ 15  DISPENSATIONER

15.1 Ry Kommune kan i henhold til §19 i lov 
om planlægning dispensere for mindre 
væsentlige bestemmelser og forhold i 
lokalplanen under forudsætning af, at 
det ikke ændrer den særlige karakter af 
området.

15.2 Væsentlige afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan med offentlig-
gørelse og mulighed for fremsættelse af 
indsigelser og ændringsforslag.

§ 16 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

16.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og 
offentliggørelse af lokalplanen, må ejen-
domme der er omfattet af planen, ifølge 
§ 18 i lov om planlægning, kun udstyk-
kes, bebygges og i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestem-
melser.

16.2 Lokalplanen medfører ikke pligt til etab-
lering af de anlæg mv., der er indeholdt i 
planen.

16.3 Den eksisterende lovlige anvendelse af 
en ejendom kan fortsætte som hidtil.

16.4 Forhold, der ikke er reguleret af lokal-
planen er omfattet af de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
byggelovgivningen.

§ 17 TILLADELSER EFTER ANDEN   
LOVGIVNING

17.1 Skovbyggelinien fra Firgårde Skov er 
reduceret af Skov- og Naturstyrelsen i 
forbindelse med vedtagelsen af Lokal-
plan nr. 112 - se kortbilag 2. Dispen-
sationskompetencen er overgået til Ry 
Kommune.

17.3 Et rørlagt vandløb gennem området kan 
tillades frilagt efter vandløbsloven af Ry 
Kommune.

Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokal-
planens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl ., der 
berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende 
bemærkninger inden for en frist på 2 uger. 
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Oversigtskort - opdeling i delområder
Kort karakteristik af lokalplanens delområder, 

jf lokalplanens bestemmelser. 

Delområde
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Delområde A  §1A FORMÅL

1.8 Der skal skabes et attraktivt område med bygnin-
ger og udearealer af høj kvalitet.

1.9 Der skal sikres et grønt præg mod Knudhulevej.

§ 3A ANVENDELSE

3.5 Delområdet kan anvendes til offentlige formål som 
administrative kontorer, sociale, kulturelle, under-
visnings- og forskningsformål, og daginstitutioner.

 Området må endvidere anvendes til liberale er-
hverv som. f.eks. klinikker, kontorer, serviceer-
hverv mv.

3.6 En del af området forbeholdes stiføringer samt 
grønne arealer i tilknytning til Firgårde Skov. Disse 
arealer må ikke bebygges. Der må indrettes facili-
teter til udendørs fritidsformål.

§ 4A  UDSTYKNING

4.2 Der kan udstykkes i delområdet jf. kortbilag nr. 3.
4.3 Skellet mellem de to ejendomme kan fastsættes 

fl eksibelt, dog under iagttagelse af følgende be-
stemmelser, der skal overholdes: Byggefelternes 
beliggenhed og bebyggelsesprocenten, jf. § 7, samt 
arealbehov til parkering,  jf. § 5.

§ 5A  VEJE, STIER OG PARKERING

5.8 Vejadgang til ejendommene skal ske fra Rugaards-
vej i princippet som vist på kortbilag nr. 3.

5.9 Der skal på den enkelte ejendom anlægges parke-
ringspladser efter bestemmelserne i § 5 og inden 
for arealer udlagt til parkering på kortbilag nr. 3.

5.10 Parkeringspladser skal fremstå grønne og afskær-
mes mod Knudhulevej med buskbeplantning. Der 
skal for anlæg af hver 8. parkeringsplads plantes 
mindst ét træ inden for parkeringsarealet. Belæg-
ning kan være asfalt, fl iser el. græsarmeringssten.

§ 7A BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.4 Bebyggelselsesprocenten for de enkelte ejendom-
me må ikke overstige 70.

7.5 Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter og 
med facader i facadebyggelinier, se kortbilag 3.

7.6 Bebyggelsen skal opføres med 2-4 etager.

Området er tiltænkt offentligt byggeri, som der kan stilles høje 
arkitektoniske krav til. Ny bebyggelse skal gives et nutidigt form-
sprog, så der skabes et markant moderne og attraktivt byområde 
med egen identitet.

Bebyggelsen disponeres i sammenhæng med det øvrige 
domicilområde (delområderne B og C). Disponeringen sikrer 
høj synlighed for virksomhederne og en imødekommende og 
præsentabel bebyggelse ved indkørslen til Kildebjerg Ry. 

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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7.7 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 15 m over fær-
digt terræn.

§ 8A  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.3 Facader kan fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, i sort, hvid eller grå eller 
farver inden for jordfarveskalen. Derudover kan 
anvendes beton, stål, glas og skærmtegl i samme 
farveskala. Mindre partier af facaderne kan udfø-
res i træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

8.4 Facader skal fremstå som en helhed fra sokkel til 
tag. Facadebeklædning skal holdes i  plane overfl a-
der med farver i gråtoneskalaen, samt sort og hvid.

 Tage
8.5 Tage skal udføres som fl ade tage eller som tage 

skjult af murkroner.

8.6 Som materialer til tagdækning skal anvendes 
mørke, ikke-refl ekterende tagmaterialer.

8.7 Tage på mindre bygningsdele kan endvidere udfor-
mes med andre tagformer og i materialer som glas, 
kobber etc.

 Vinduer
8.8 Vinduer skal udføres med smalle og velproportio-

nerede profi ler, der ikke virker dominerende.

8.9 Glas monteret i facader mod syd og vest skal have 
en lystransmission på min. 65 %, og må ikke have 
udvendig spejlingsrefl eks større end 10 %.

 For glas monteret mod nord og øst kan anvendes 
standardglas.

§ 9A UBEBYGGEDE AREALER

9.6 Den byggefri zone ud mod Knudhulevej skal 
fremtræde med græs, samt en beplantning med en 
placering som angivet i beplantningsprincippet på 
kortbilag 3.

9.7 Der kan ikke opsættes fast hegn i skel. Der kan 
opsættes levende hegn efter bestemmelserne i § 5 
om parkeríngspladser og i henhold til principperne 
på kortbilag nr. 3.

9.8 Udendørs oplag må ikke fi nde sted.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos

Beplantning
Princippet for beplantning i domicilområdet er, at området skal 
fremstå med et åbent præg med grupper af fx ege- og bøgetræ-
er, suppleret med enkelte trærækker, der markerer adskillelsen 
mellem parcellerne. Beplantningen må ikke føres igennem langs 
hele skellet. 

Der må ligeledes plantes fx æbletræer, pæretræer, blommetræer 
m.m. Træerne plantes som frugtlunde evt. til fri afbenyttelse af 
virksomhedernes ansatte.

Omkring terrasser og øvrige opholdsarealer kan der plantes 
frugtbuske og/eller bøg.

Delområde
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Delområde B § 1B FORMÅL

1.10 Der skal skabes et attraktivt erhvervsområde med 
bygninger og udearealer af høj kvalitet.

1.11 Der skal sikres et åbent, grønt præg mod Skander-
borgvej.

§ 3B ANVENDELSE

3.7 Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål i 
form af viden-erhverv og liberale erhverv.

3.8 Der må i forbindelse med erhvervsbyggeri indret-
tes helårsboliger og/eller gæsteboliger knyttet til 
virksomhedens drift. Boligarealet må maksimalt 
udgøre 45 % af det samlede etageareal.

§ 5B  VEJE, STIER OG PARKERING

5.11 Vejadgang til ejendommene skal ske fra Rugaards-
vej i princippet som vist på kortbilag nr. 3.

5.12 Der skal på den enkelte ejendom anlægges parke-
ringspladser efter bestemmelserne i § 5 og inden 
for arealer udlagt til parkering på kortbilag nr. 3.

5.13 Parkeringspladser skal fremstå grønne og afskær-
mes mod Knudhulevej med buskbeplantning. Der 
skal for anlæg af hver 8. parkeringsplads plantes 
mindst ét træ inden for parkeringsarealet. Belæg-
ning kan være asfalt, fl iser el. græsarmeringssten.

5.14 Terrænet kan udnyttes til at etablere parkering i 
nederste etage/kælder.

§ 7B  BEBYGGELSENS OMFANG OG    
PLACERING

7.8 Bebyggelselsesprocenten for den enkelte ejendom 
i området må ikke overstige 85.

7.9 Bebyggelse skal etableres som et højt hus på op til 
7 etager.

7.10 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må overstige 25 m over færdigt terræn.

7.11 Bebyggelse skal opføres inden for byggefelt, som 
vist på kortbilag 3.

Området omfatter bebyggelsen på hjørnet af af Skanderborgve, 
Knudhulevej og Alléen, der er adgangsvej til Kildebjerg området. 

Området disponeres i sammenhæng med det øvrige domicilom-
råde (delområderne A og C) og udlægges til opførelsen af et høj-
hus i op til 7 etager. Bygningen må anvendes til erhvervsformål 
som f.eks. administrative kontorerhverv inden for fx IT-branchen, 
sundhedsbranchen og lignende, samt liberale erhverv. Der må 
indrettes helårs- eller gæsteboliger med tilknytning til virksomhe-
dens drift i bygningen. 

Den høje bygning på hjørnet understøtter en markant adgang 
til området, og skal udføres som en fl ot og indbydende bygning. 
Ry Kommune stiller høje krav til bygningens arkitektur, og det 
bestemmes særligt for denne bygning, at Byrådet skal godkende  
byggeriets udformning inden byggetilladelse kan meddeles.

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.

Delområde
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Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos

Beplantning
Princippet for beplantning i domicilområdet er, at området skal 
fremstå med et åbent præg med grupper af fx ege- og bøgetræ-
er, suppleret med enkelte trærækker, der markerer adskillelsen 
mellem parcellerne. Beplantningen må ikke føres igennem langs 
hele skellet. 

Der må ligeledes plantes fx æbletræer, pæretræer, blommetræer 
m.m. Træerne plantes som frugtlunde evt. til fri afbenyttelse af 
virksomhedernes ansatte.

Omkring terrasser og øvrige opholdsarealer kan der plantes 
frugtbuske og/eller bøg.

§ 8B  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.10 Ry Kommune skal inden byggestart - ud over 
lokalplanens bestemmelser - godkende byggeriets 
konkrete udformning.

 Facader
8.11 Facader kan fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, i sort, hvid eller grå eller 
farver inden for jordfarveskalen. Derudover kan 
anvendes beton, stål, glas og skærmtegl i samme 
farveskala. Mindre partier af facaderne kan udfø-
res i træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

8.12 Facader skal fremstå som en helhed fra sokkel til 
tag. Facadebeklædning skal holdes i  plane over-
fl ader med farver i gråtoneskalaen, samt sort og 
hvid.

 Tage
8.13 Tage skal udføres som fl ade tage eller som tage 

skjult af murkrone.

8.14 Som materialer til tagdækning skal anvendes 
mørke, ikke-refl ekterende tagmaterialer.

8.15 Tage på mindre bygningsdele kan endvidere udfor-
mes med andre tagformer og i materialer som glas, 
kobber etc.

 Vinduer
8.16 Vinduer skal udføres med smalle og velproportio-

nerede profi ler, der ikke virker dominerende.

8.17 Glas monteret i facader mod syd og vest skal have 
en lystransmission på min. 65 %, og må ikke have 
udvendig spejlingsrefl eks større end 10 %.

 For glas monteret mod nord og øst kan anvendes 
standardglas.

§ 9B  UBEBYGGEDE AREALER

9.9 Den byggefri zone ud mod Knudhulevej skal 
fremtræde med græs, samt en beplantning med en 
placering som angivet i princippet på kortbilag 3.

9.10 Der kan ikke opsættes fast hegn i skel. Der kan 
opsættes levende hegn efter bestemmelserne i § 5 
om parkeríngspladser og i henhold til principperne 
på kortbilag nr. 3.

9.11 Udendørs oplag må ikke fi nde sted.
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Delområde C
 § 1C FORMÅL

1.12 Der skal skabes et attraktivt erhvervsområde med 
bygninger og udearealer af høj kvalitet.

1.13 Der skal sikres et åbent, grønt præg mod Skander-
borgvej.

§ 3C ANVENDELSE

3.9 Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål i 
form af videnerhverv og liberale erhverv.

3.10 Til virksomhederne må der være knyttet bygninger 
til fremstillings- og lagerformål, på betingelse af at 
disse bygninger arealmæssigt udgør max 40% af 
virksomhedens samlede etageareal, og at der ikke 
herved opstår gener for omgivelserne.

3.11 Der må i forbindelse med erhvervsbyggeri indret-
tes enkelte helårs- eller gæsteboliger knyttet til 
virksomhedens drift. Boligarealet må maksimalt 
udgøre 10 % af det samlede etageareal.

§ 5C  VEJE, STIER OG PARKERING

5.15 Vejadgang skal ske fra Rugaarden og fra betje-
ningsvej i erhvervsområdet jf. kortbilag nr. 3.

5.16 Der skal på den enkelte ejendom anlægges parke-
ringspladser efter bestemmelserne i § 5 og inden 
for arealer udlagt til parkering på kortbilag nr. 3.

5.17 Parkeringspladser skal fremstå grønne og afskær-
mes mod Skanderborgvej med buskbeplantning. 
Der skal for anlæg af hver 8. parkeringsplads 
plantes mindst ét træ inden for parkeringsarealet. 
Belægning kan være asfalt, fl iser eller græsarme-
ringssten.

5.18 Terrænet kan udnyttes til at etablere parkering  i 
nederste etage/kælder.

§ 7C  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.12 Bebyggelselsesprocenten for den enkelte ejendom-
me må ikke overstige 50.

7.13 Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter og 
med facader i facadebyggelinier, se kortbilag 3.

7.14 Bebyggelsen skal opføres med 2-4 etager.
7.15 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 

må gives en højde, der overstiger 15 m over fær-
digt terræn. 

Området er tiltænkt højprofi leret erhvervsbyggeri, som der kan 
stilles høje arkitektoniske krav til. Ny bebyggelse skal gives et 
nutidigt formsprog, så der skabes et markant morderne og at-
traktivt byområde med egen identitet.

Bebyggelsen disponeres i sammenhæng med det øvrige domici-
lområde (delområderne Aog B) , Disponeringen sikrer høj synlig-
hed for virksomhederne og en imødekommende og præsentabel 
bebyggelse ved indkørslen til Kildebjerg Ry. 

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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 8C  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.18 Facader kan fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, i sort, hvid eller grå eller 
farver inden for jordfarveskalen. Derudover kan 
anvendes beton, stål, glas og skærmtegl i samme 
farveskala. Mindre partier af facaderne kan udfø-
res i træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

8.19 Facader skal fremstå som en helhed fra sokkel til 
tag. Facadebeklædning skal holdes i  plane overfl a-
der med farver i gråtoneskalaen, samt sort og hvid.

 Tage
8.20 Tage skal udføres som fl ade tage eller som tage 

skjult af murkroner.

8.21 Som materialer til tagdækning skal anvendes 
mørke, ikke-refl ekterende tagmaterialer.

8.22 Tage på mindre bygningsdele kan endvidere udfor-
mes med andre tagformer og i materialer som glas, 
kobber etc.

 Vinduer
8.23 Vinduer skal udføres med smalle og velproportio-

nerede profi ler, der ikke virker dominerende.

8.24 Glas monteret i facader mod syd og vest skal ha-ve 
en lystransmission på min. 65 %, og må ikke have 
udvendig spejlingsrefl eks større end 10 %.

 For glas monteret mod nord og øst kan anvendes 
standardglas.

§ 9C  UBEBYGGEDE AREALER

9.12 Den byggefri zone ud mod Skanderborgvej skal 
fremtræde med græs, samt en beplantning med en 
placering som angivet i beplantningsprincippet på 
kortbilag 3.

9.13 Der kan ikke opsættes fast hegn i skel. Der kan 
opsættes levende hegn efter bestemmelserne i § 5 
om parkeríngspladser og i henhold til principperne 
på kortbilag nr. 3.

9.14 Udendørs oplag må ikke fi nde sted.

Referencefotos

Beplantning
Princippet for beplantning i domicilområdet er, at området skal 
fremstå med et åbent præg med grupper af fx ege- og bøgetræer, 
suppleret med enkelte trærækker, der markerer adskillelsen mel-
lem parcellerne. Beplantningen må ikke føres igennem langs hele 
skellet.

Der må ligeledes plantes fx æbletræer, pæretræer, blommetræer 
m.m. Træerne plantes som frugtlunde evt. til fri afbenyttelse af 
virksomhedernes ansatte.

Omkring terrasser og øvrige opholdsarealer kan der plantes 
frugtbuske og/eller bøg.
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Delområde D § 1D FORMÅL

1.14 Der skal skabes et attraktivt erhvervsområde med 
bygninger og udearealer af høj kvalitet.

1.15 Der skal sikres et fl eksibelt og sammenhængende 
område, der kan rumme mindre virksomheder, 
kontorfællesskaber og funktioner i tilknytning her-
til, samtidig med at der sikres en attraktiv kvalitet.

§ 3D ANVENDELSE

3.12 Delområdet må kun anvendes til erhvervsformål 
i form af videnerhverv og liberale erhverv samt 
erhvervsservice i sammenhæng hermed.

3.13 Til virksomhederne må der være knyttet bygninger 
til fremstillings- og lagerformål, på betingelse af at 
disse bygninger arealmæssigt udgør max 40% af 
virksomhedens samlede etageareal, og at der ikke 
herved opstår gener for omgivelserne.

§ 4D UDSTYKNING

4.4 Der må udstykkes efter sokkelgrundsprincippet 
inden for området. Hver enkelt ejendom vil få 
forholdsmæssig andel i fælles veje, fri- og parke-
ringsarealer inden for området.

§ 5D  VEJE, STIER OG PARKERING

5.19 Vejadgang skal ske fra Rugaarden og fra betje-
ningsvej i erhvervsområdet jf. kortbilag nr. 3.

5.20 Der skal inden for områet anlægges parkerings-
pladser efter bestemmelserne i § 5 placeret inden 
for sammenhængende arealer udlagt til veje, par-
kering og friarealer jf. kortbilag nr. 2 og 3.

5.21 Parkeringspladser skal fremstå grønne. Der skal 
for anlæg af hver 8. parkeringsplads plantes mindst 
ét træ inden for parkeringsarealet. Belægning kan 
være asfalt, fl iser eller græsarmeringssten.

§ 7D  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.16 Der må inden for det samlede delområde opføres 
maksimalt 14.000 m2 etageareal.

7.17 Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne 
og etableres som længehuse med en husdybde, der 
ikke overstiger 15 m.

Området er tiltænkt erhvervsbyggeri, som der kan stilles arkitek-
toniske krav til. Ny bebyggelse skal gives et nutidigt formsprog, 
så der skabes et markant morderne og attraktivt byområde med 
egen identitet.

Området er disponeret så det er velegnet for mindre virksomhe-
der og vækstvirksomheder, også f.eks. i form af udlejningsbyg-
geri.

Bebyggelsen samles på én sammenhængende pladsdannelse, 
med sammenhængende friarealer og parkeringsarealer i tilknyt-
ning til bebyggelsen.

Bygningerne ligger hovedsagelig på kanten af fl aden og har form 
af længehuse.

Der må opføres maksimalt 14.000 m2 etageareal inden for 
delområdet, hvilket svarer til en samlet bebyggelsesprocent for 
området på ca. 90. (Delområdet omfatter ca. 15.570 m2 grund-
areal når udlagte vejarealer er fraregnet).

I delområdets byggefelter nord for Rugaarden kan der opføres 
op til 4.800 m2, mens der i delområdets byggefelter syd for 
Rugaarden kan opføres 9.200 m2. 

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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7.18 Bebyggelsen skal opføres med 2 eller 3 etager. 

7.19 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 11 m over fær-
digt terræn. 

§ 8D  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.25 Facader kan fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, i sort, hvid eller grå eller 
farver inden for jordfarveskalen. Derudover kan 
anvendes beton, stål, glas og skærmtegl i samme 
farveskala. Mindre partier af facaderne kan udfø-
res i træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

8.26 Facader skal fremstå som en helhed fra sokkel til 
tag. Facadebeklædning skal holdes i  plane overfl a-
der med farver i gråtoneskalaen, samt sort og hvid.

 Tage
8.27 Tage skal udføres som fl ade tage eller som tage 

skjult af murkroner.

8.28 Som materialer til tagdækning skal anvendes 
mørke, ikke-refl ekterende tagmaterialer.

8.29 Tage på mindre bygningsdele kan endvidere udfor-
mes med andre tagformer og i materialer som glas, 
kobber etc.

 Vinduer
8.30 Vinduer skal udføres med smalle og velproportio-

nerede profi ler, der ikke virker dominerende.

8.31 Glas monteret i facader mod syd og vest skal have 
en lystransmission på min. 65 %, og må ikke have 
udvendig spejlingsrefl eks større end 10 %.

 For glas monteret mod nord og øst kan anvendes 
standardglas.

§ 9D  UBEBYGGEDE AREALER

9.15 Udendørs oplag må ikke fi nde sted.

9.16 Der kan ikke opsættes faste hegn.

9.17 Plads- og parkeringarealer inden for området skal 
gives en sammenhængende, ensartet behandling og 
et samlet materialevalg. Der vil blive udarbejdet en 
dispositionsplan for opholds- og parkeringsarea-
lerne, som skal godkendes af byrådet.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos
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Delområde E § 1E FORMÅL

1.16 Der skal skabes et attraktivt erhvervsområde med 
bygninger og udearealer af høj kvalitet.

1.17 Der skal sikres mulighed for at indplacere publi-
kumsorienterede funktioner i delområdet - centralt 
placeret i forhold til hele Kildebjerg Ry.

§ 3E ANVENDELSE

3.14 Delområdet må anvendes til publikumsorienterede 
erhvervsformål i form af fritidsformål, idrætsfor-
mål og lignende, eller til liberale erhverv, service-
erhverv og lignende.

3.15 Delområdet må hertil anvendes til offentligt 
tilgængelige udearealer med fritids- og servicean-
vendelser.

§ 4D UDSTYKNING

4.5 Der må udstykkes efter sokkelgrundsprincippet 
inden for området. Hver enkelt ejendom vil få 
forholdsmæssig andel i fælles veje, fri- og parke-
ringsarealer inden for området.

§ 5E  VEJE, STIER OG PARKERING

5.22 Vejadgang skal ske fra Rugaardsvej i princippet 
som vist på kortbilag nr. 3.

5.23 Der skal inden for områet anlægges parkerings-
pladser efter bestemmelserne i § 5 placeret inden 
for sammenhængende arealer udlagt til veje, par-
kering og friarealer jf. kortbilag nr. 2 og 3.

5.24 Parkeringspladser skal fremstå grønne. Der skal 
for anlæg af hver 8. parkeringsplads plantes mindst 
ét træ inden for parkeringsarealet. Belægning kan 
være asfalt, fl iser eller græsarmeringssten.

§ 7E  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.20 Der må opføres op til 1.000 m2 etageareal inden 
for delområdet.

7.21 Bebyggelse skal etableres inden for byggefeltet 
vist på kortbilag nr. 3.

Området er tiltænkt publikumsorienterede aktiviter som f.eks. 
fritids- og idrætsformål, serviceerhverv, liberale erhverv og 
lignende.

Der udlægges ét byggefl et i området, som må bebygges i 2-3 
etager. Bygningen får en meget synlig placering ved Firgårde 
Skov og Kildebjerg Allé og det grønne areal, der skaber sam-
menhæng ud til gofl banen og videre til Firgårde.

Bygningen skal gives en høj kvalitet i et markant og moderne 
udtryk.

Bygningen tænkes placeret på en pladsdannelse, som har sam-
menhæng med pladsen i delområde D.

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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7.22 Bebyggelsen skal opføres med 2 eller 3 etager. 

7.23 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 11 m over fær-
digt terræn. 

§ 8E  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.32 Facader kan fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, i sort, hvid eller grå eller 
farver inden for jordfarveskalen. Derudover kan 
anvendes beton, stål, glas og skærmtegl i samme 
farveskala. Mindre partier af facaderne kan udfø-
res i træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

8.33 Facader skal fremstå som en helhed fra sokkel til 
tag. Facadebeklædning skal holdes i  plane overfl a-
der med farver i gråtoneskalaen, samt sort og hvid.

 Tage
8.34 Tage skal udføres som fl ade tage eller som tage 

skjult af murkrone.

8.35 Som materialer til tagdækning skal anvendes 
mørke, ikke-refl ekterende tagmaterialer.

8.36 Tage på mindre bygningsdele kan endvidere udfor-
mes med andre tagformer og i materialer som glas, 
kobber etc.

 Vinduer
8.37 Vinduer skal udføres med smalle og velproportio-

nerede profi ler, der ikke virker dominerende.

8.38 Glas monteret i facader mod syd og vest skal have 
en lystransmission på min. 65 %, og må ikke have 
udvendig spejlingsrefl eks større end 10 %.

 For glas monteret mod nord og øst kan anvendes 
standardglas.

§ 9E  UBEBYGGEDE AREALER

9.18 Udendørs oplag må ikke fi nde sted.

9.19 Der kan ikke opsættes faste hegn.

9.20 Plads- og parkeringarealer inden for området skal 
gives en sammenhængende, ensartet behandling og 
et samlet materialevalg.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos
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Delområde H  § 1H FORMÅL

1.18 Der skal skabes et homogent og sammenhængende 
boligområde til klyngehuse 

§ 3H ANVENDELSE

3.16 Delområdet må anvendes til tæt-lav boligbebyg-
gelse  i form af klyngehuse og dobbelthuse.

§ 4H UDSTYKNING

4.6 Ejendomme skal udstykkes af de på kortbilag nr. 2 
viste byggefelter, og kan udstykkes med en grund-
størrelse mindre end 700 m2.

4.7 Endvidere kan hele delområdet udstykkes som en 
helhed.

§ 5H  VEJE, STIER OG PARKERING

5.25 Uanset de generelle bestemmelser i § 5, skal der 
i dette delområde etableres minimum 1 p-plads 
pr. bolig på hver grund. Samlet skal der etableres 
2 p-pladser pr. bolig inden for området, og de re-
sterende p-pladser skal overvejende etableres som 
gæsteparkering inden for området, mens en mindre 
andel af p-pladserne kan etableres på boliggrun-
dene.

§ 7H  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.24 Der må opføres maksimalt 4.700 m2 etageareal 
inden for delområdet.

7.25 Bebyggelsen må opføres i maksimalt to etager.

7.26 Bygninger skal sammenbygges i naboskel.

7.27 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 9 m over færdigt 
terræn.

7.28 Bygningsreglementets regler om det skrå højde-
grænseplan gælder ikke for delområdet.

Området udgøres af delområde H i Lokalplan nr. 112, som udvi-
des, så delområdet dækker arealerne ud til Kildebjerg Allé.

Området er tiltænkt en klyngehusbebyggelse, dvs. sammen-
byggede boliger på forholdsvis små grunde. Bebyggelsen kan 
opføres som rækkehuse, dobbelthuse eller sammenbyggede 
gårdhavehuse.

Bebyggelsen disponeres inden for 4 byggefelter placeret bag 
hinanden forskudt op ad det skrånende terræn. Antallet af boli-
ger, som kan placeres i byggefelterne, vil kunne variere alt efter 
hvordan bebyggelsen, friarealerne og parkeringen i området 
disponeres.

Det fastlægges, at der må opføres maksimalt 4.700 m2 etage-
areal inden for området, svarende til en bebyggelsesprocent på 
ca. 33, og der gives mulighed for byggeri i op til 2 etager.

Den fulde byggemulighed vil kun kunne udnyttes hvis der byg-
ges overvejende i to etager.

Målet med de bebyggelsesregulerende bestemmelser er at 
sikre mulighed for, at der kan skabes attraktive boliger i ly af 
skovbrynet.

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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§ 8H  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.39 Facader skal fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, inden for jordfarveskalen. 
Mindre partier af facaderne kan udføres i træ-
beklædninger i følgende sorter: cedertræ, teak, 
mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

 Tage
8.40 Tage skal udformes som fl ade tage, tage skjult af 

murkrone, eller tag med ensidig taghældning med 
en hældning på op til 30 grader. 

8.41 Som materialer til tagdækning kan anvendes ikke-
refl ekterende tegl, betontagsten, mørk patineret 
zink, eller listetækket tagpap i sort eller grå.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos
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Delområde N

Området udlægges til offentligt tilgængeligt rekreativt areal.

Området skal fungere som et gennemgangsområde fra Ry bys 
stinet ud til golfbanen og videre til Firgårde landsby. Samtidig 
skal området fungere som en opdeling mellem erhvervs- og 
boligdelen af lokalplanområdet. Endvidere sikrer den grønne kile 
kig til Firgårde Skov fra golfbanen og fra lokalplanområdet.

Der kan ikke opføres bebyggelse i området, men der kan f.eks. 
anlægges stier, og indrettes med opholdsareal, bænke, legered-
skaber og andre tilgængelige fritidsfaciliteter og lignende.

 §1N FORMÅL

1.19 Området skal sikres som et offentligt tilgængeligt 
rekreativt areal.

1.20 Der skal gives mulighed for anlæggelse af stier 
og indretning af forskellige rekreative aktiviteter i 
området.

§ 3N ANVENDELSE

3.17 Delområdet kan anvendes som offentligt tilgænge-
ligt rekreativt areal.

3.18 Inden for området kan der anlægges stier og 
indrettes med opholdsareal, bænke, legeredskaber, 
fritidsfacuiliteter og lignende. Der kan ikke opfø-
res bebyggelse i området. 

Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Udsnit af kortbilag nr. 3 med delområdets 
afgrænsning, vejadgange, byggefelter, 
byggelinier og principiel beplantning.
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Foruden de generelle bestemmelser for lokalplanområdet (side 21-29) gælder følgende specifi kke bestemmelser for delområdet:

Delområde O

Området disponeres til en relativt tæt boligbebyggelse sammen-
sat af forskellige former for fritliggende huse og tæt-lav boligbe-
byggelse, som alle tænkes placeres på relativt små individuelle 
grunde.

Færdselsarealerne i delområdet skal indrettes som boligveje 
med pladsdannelser, hvor der kan skabes fælles opholdspladser. 
Ideen er at skabe en landsbylignende karakter med boliger, som 
har individuelle men overkommelige haver og er del i et uformelt 
fællesskab.

Bygningerne vil komme til at ligge med facader direkte til vej, så 
bygningerne kan medvirke til at skabe et spændende gademiljø 
og rumdannelse omkring færdselsarealerne der er åbne hvor 
de har kontakt til de omkringliggende store grønne rekreative 
områder. 

Pladserne skal beplantes med enkeltstående træer eller grupper 
af træer, og kan indeholde mindre fællesfunktioner, som lege-
plads eller petanquebane. 

 § 1 O FORMÅL

1.21 Der skal skabes et homogent og sammenhængende 
boligområde til fritliggende huse, dobbelthuse, 
gårdhavehuse og rækkehuse.

§ 3 O ANVENDELSE

3.19 Delområdet må anvendes til åben-lav og tæt-
lav boligbebyggelse i form af fritliggende huse, 
dobbelthuse, gårdhavehuse og sammenbyggede 
kædehuse.

3.20 Ry Kommune kan dog tillade, at der drives virk-
somhed på ejendommen under forudsætning af:

 at virksomheden drives af den, der bebor den på-
gældende ejendom,

 at virksomheden efter Ry Kommunes skøn drives 
på en sådan måde, at områdets karakter af bolig-
område ikke brydes,

 at virksomheden ikke medfører ulemper for de 
omkringboende, og

 at virksomheden ikke medfører behov for par-
kering, der ikke er plads til på den pågældende 
ejendom.

§ 4 O UDSTYKNING

4.8 I delområdet fastlægges 3 storparceller jf. kort-
bilag nr. 3. Storparcellerne kan udstykkes i deres 
helhed.

4.9 Storparcellerne kan udstykkes i individuelle 
ejendomme på mindre end 700 m2 ud fra en samlet 
udstykningsplan for storparcellen, som jf. 4.1 skal 
godkendes af Ry Kommune.

§ 5 O  VEJE, STIER OG PARKERING

5.26 Der skal etableres vejadgang til storparcellerne fra 
principielle vejadgange vist på kortbilag nr. 3. I 
storparcel II og III skal vejarealer sammenbinde de 
anviste vejadgange, så der opnås passagemulighed 
mellem disse.

5.27 Boligveje udlægges som privat fællesvej. Køreba-
nebelægningen skal bestå af fl iser eller sort asfalt 
og vejen skal udformes med pladsdannelser.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.

Referencefotos - tæt-lav og fritliggende huse
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5.28 På pladsdannelserne skal der plantes enkeltstående 
træer og buske eller grupper heraf, samt mindre 
legeredskaber, petanquebane eller lignende fælles-
funktioner.

5.29 Uanset de generelle bestemmelser skal der i del-
område O etableres minimum 1 p-plads på hver 
grund. Derudover skal der etableres gæsteparke-
ring inden for området svarende til 1 p-plads pr. 
bolig.

§ 7 O BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.29 Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en sam-
let bebyggelsesplan for hver storparcel.

7.30 Bygninger kan sammenbygges i naboskel og pla-
ceres med bygningsside i vej- og naboskel.

7.31 Bygningsreglementets regler om det skrå højde-
grænseplan gælder ikke for delområdet.

 Storparcel I
7.32 Bebyggelselsesprocenten for den samlede storpar-

cel må ikke overstige 25.

7.33 Bebyggelsen må opføres i 2 etager med udnytteligt 
tag.

7.34 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 11 m over fær-
digt terræn.

7.35 Facader må gives en højde af maksimalt 7,5 m. 
Undtaget herfor er gavltrekanter.

 Storparcel II
7.36 Bebyggelsesprocenten for den samlede storparcel 

må ikke overstige 30.

7.37 Bebyggelsen må opføres i 2 etager med udnytteligt 
tag.

7.38 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 11 m over fær-
digt terræn.

7.39 Facader må gives en højde af maksimalt 7,5 m. 
Undtaget herfor er gavltrekanter.

 Storparcel III
7.38 Bebyggelselsesprocenten for den samlede storpar-

cel må ikke overstige 25.

7.39 Bebyggelsen må opføres i 1 etage.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.
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Hegn i skel skal opføres 
som gabionsmure som 
foto th. , teglmure eller 
som hækbeplantning.

7.40 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade 
må gives en højde, der overstiger 7 m over færdigt 
terræn.

§ 8 O  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

 Facader
8.42 Facader skal fremstå i naturmaterialer som teglsten 

med blank mur eller murværk, der er vandskuret 
i indfarvet materiale, inden for jordfarveskalaen, 
eller træbeklædninger i følgende sorter: Cedertræ, 
teak, mahogni, lærk eller andre hårde træsorter. 
Hertil kan anvendes pladebeklædninger af metal. 
Facadebeklædning skal holdes i  plane overfl ader 
med farver i gråtoneskalaen, samt sort og hvid

8.43 Bygninger der er sammenbyggede skal til enhver 
tid fremstå i samme farver og materialer.

 Tage - storparcel I og II
8.44 Tage skal udformes som saddeltage med en hæld-

ning på mellem 40 og 45 grader eller som fl ade 
tage.

 Tage - Storparcel III
8.45 Tage skal udformes som tag med ensidig taghæld-

ning med en hældning på op til 20-25 grader. 

 Tage - alle bygningstyper
8.46 Som materialer til tagdækning kan anvendes tegl, 

mørk patineret zink, malede eller eloxerede me-
talplader i går og sorte farver, samt  listetækket 
tagpap i sort eller grå. Tagmaterialer må ikke være 
refl ekterende.

8.47 Tage på mindre bygningsdele kan udformes med 
andre tagformer, fx spidse, mv. og i materialer som 
glas, kobber etc.

§ 9 O  UBEBYGGEDE AREALER

9.21 Hegn i skel skal opføres som gabionsmure (stendi-
ger) eller teglmure med en maksimal højde på 0,8 
m eller som hækbeplantning.

9.22 Plads- og parkeringarealer inden for området skal 
gives en sammenhængende, ensartet behandling og 
et samlet materialevalg.

Eksempel på bebyggelsestyper, der på forskelig vis matcher den 
påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i delområdet.
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§ 18 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE

18.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplan-
forslag af Ry Byråd den 27. juni 2006.

18.2 I henhold til § 27 i Lov om Planlægning 
vedtages lokalplanen endeligt af Ry By-
råd den 31. oktober 2006.
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