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HVAD ER EN LOKALPLAN

Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give bor-
gerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng 
med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye 
bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden 
for et bestemt område. Lokalplanen består af:

Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser 
på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, 
som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, 
men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en 
uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være 
udslagsgivende for tolkningen.

Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets 
fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til 
formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke 
direkte bindende.

Bilag 1: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.

Bilag 2: Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. 

Bilag 3: Illustrationsskitse, åben/lav.

Bilag 4: Illustrationsskitse, åben/lav, tæt/lav.

Bilag 5: Principiel udstykningsplan, ved Åben-lav bebyggelse.

Bilag 6: Principiel udstykningsplan, ved tæt-lav bebyggelse/Åben-lav

Bilag 7: Miljøscreening af planenerne.

Bilag 8: Kommuneplantillæg 09-15

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der 
gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, 
herunder nedrivning af  byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for 
at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres 
arealer fra landzone til byzone.

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokal-
planforslag.

REDEGØRELSEN

PLANBESTEMMELSERNE

BILAG
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LOKALPLANFORSLAGET

Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i 
mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med 
bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig-
hedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil 
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages 
planen endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget 
ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et 
nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt 
lokalplanforslag.

DEN ENDELIGE LOKALPLAN

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i 
avisen, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register 
www.plansystem.dk, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden 
for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i 
strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret 
før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom 
det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller 
anlæg, der er beskrevet i planen.

RETSVIRKNINGER

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirk-
ninger i lokalplanen.

KOMMUNEPLANTILLÆG 9.15

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplan-
rammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg 
til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen 
og med samme indsigelsesfrist. 

Kommuneplantillægget er indsat som et bilag i lokalplanen.

OFFENTLIGHEDSPERIODE
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Lokalplan nr. 1057 - 
Boligbebyggelse Syd for Kildebjerg 
Skovvej
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendt-
gørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere 
ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser 
for de i § 2 nævnte områder:

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre

1.1 at området anvendes til blandede 
 boligformål

1.2 at  der indenfor området opføres åben-lav og 
tæt-lav bebyggelse i høj kvalitet.

1.3 at der udlægges arealer med en hensigtsmæs-
sig placering til veje og stier.

1.4  at der fastsættes bestemmelser om anlæg af 
private udearealer og fælles friarealer, som 
harmonerer med de tilstødende landskaber 
mod øst der omfatter golfbanen.

1.5 at fælles friarealer, veje og stier, udformes 
således at disse skaber gode fysiske rammer 
for fællesskab, sundhedsfremme og rekrea-
tivitet.

1.6 at en del af lokalplanområdet overføres fra 
landzone til byzone.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1  Matrikeloversigt
 Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

 Lokalplanen omfatter følgende matrikel-
numre: 1ds, 1du, 1dx, 1dz, 1dø, 1eb, 1ed, 1ef, 
1eh, 1ek, 1gm og del af 3el, 6f og 6o alle Siim, 
Dover.

 

Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved 
kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbe-
stemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejled-
ning til bestemmelserne. 
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 samt alle parceller, der efter den 30.januar 
2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme 
inden for lokalplanens område.

2.3  Zoneforhold
 Den del af matrikel 3el, som er markeret 

på kortbilag nr. 1, overføres fra landzone til 
byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

§ 3 AREALANVENDELSE

3.1  Lokalplanområdet indeles i 5 delområder 
som vist på kortbilag nr. 2.

 
3.2 Område I og II kan alene anvendes til åben-

lav boligbebyggelse.
 Omåde III og IV kan anvendes til åben-lav 

eller tæt-lav boligbebyggelse
 Område V kan anvendes til fælles friareal 

med legeplads.

3.3 Boligerne i område I, II, III, IV skal anvendes 
til helårsbeboelse.

§ 4 UDSTYKNING

4.1  Lokalplanområdet udstykkes i storparceller 
som vist på lokalplankortet, bilag 2.

 
4.2  Såfremt den enkelte storparcel udstykkes 

yderligere, skal dette ske under et og i prin-
cippet som vist på bilag 4 og 5.

4.3 Der må kun være lodrette bygningsskel.

§ 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG 
OMFANG

 Generelle bestemmelser

5.1 Beboelsesbygninger skal opføres som lav-
energibebyggelse.

5.2  Boligbebyggelsen skal placeres inden for 
byggefelterne som vist på lokalplankortet- 
kortbilag 2. Byggefelterne ligger i en afstand 
af 2,5 meter fra stier /delområdelinier og 
lokalplanområdets begrænsning.

Uddybende forklaring til § 5 stk. 1.
For bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavener-
gibebygggelse, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutnings-
pligt til kollektiv varmeforsyning, jf. planlovens § 19, stk. 4.

Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet 
for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energiram-
mer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i 
bygningsreglementet.
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5.3  I byggefelt I kan bygges op til 8 boliger
 I byggefelt II kan der bygges op til 10 boliger
 I byggefelt III kan der opføres op til 24 boliger
 I byggefelt IV kan der opføres op til 21 boliger

5.4  Når terrænforholdene giver mulighed for det, 
kan bebyggelsen opføres med kælder (parter-
replan) eller forskudte planer mod den lavest 
beliggende del af ejendommen.

5.5 Der må ikke opstilles skurvogne, camping-
vogne, pavillioner, togvogne, og andre typer 
bygninger af midlertidig karakter på lokal-
planområdet.

 Det kan dog i forbindelse med byggearbejdet 
tillades, at der i byggeperioden opstilles skur-
vogne som opfylder kravene i arbejdstilsynets 
skurvognsregulativ. 

5.6 Bygninger må ikke være højere end 8,5 m fra 
et niveauplan, der er godkendt af skanderborg 
kommune.

5.7 Skurvogne må ikke anvendes til bolig i byg-
geperioden.

5.8 Omkring nødvendige tekniske anlæg skal 
hegnes med levende hegn.

 Åben lav bebyggelse

5.9 Der kan i byggefelt I, II, III ogIV  opføres åben- 
lav bebyggelse i overenstemmelse                     

 med den principielle bebyggelsesplan 
 bilag 5.

5.10 Bebyggelsesprocenten for åben/lav bebyg-
gelse må ikke overstige 30 for den enkelte 
grund.

5.11 Åben lav bebyggelse må byggefelt I og II, III 
og IV opføres i op til 2 etager.

5.12 Ingen bebyggelse til åben lav beboelse må 
opføres nærmere skel end 2,5 meter. For 
mindre bygninger som carporte, garager, 
skure, drivhuse og lignende må der bygges 
i naboskel men de skal placeres mindst 2,5 
meter fra skel mod vej sti og fællesarealer.

Bemærk dog højden for åben lav § 5.14
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5.13 Sokler må ikke være synlige i en højde på 
mere en 40 cm over færdig terræn.

5.14 Bygninger må ikke være højere end 7,5 meter 
fra et niveauplan, der er godkendt af Skan-
derborg Kommune.

 Tæt lav bebyggelse

5.15 Der kan i byggefelt III og IV opføres tæt- 
lav bebyggelse i  2 etager. 

5.16 Der kan ikke tilbygges udestuer, eller over-
dækning til terasser. Der kan opføres 1 udhus 
på maksimalt 15 m2 pr. bolig. Carporte kan 
opføres sammenbyggede med udhuse.

5.17 Den enkelte bolig må ikke være større end 
160 m2

5.18 Bygninger må ikke være højere end 8,5 m fra 
et niveauplan, der er godkendt af skanderborg 
kommune.

5.19 Tage skal udføres med en ensidig taghældning 
på mellem 5 og 25 grader, eller med fladt tag.

5.20 Der må ikke være synlige sokler i en højde 
på mere en 40 cm over færdigt terræn.

5.21 I delområde V må der opstilles legeredskaber, 
boldspil, bænke og borde, indrettes bålplads 
og lignende.

§ 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE

 Generelle bestemmelser

6.1 Til facader må anvendes i jordfarver, samt 
hvid, sort og grå.

6.2 Solfangere og solcellepaneler skal fortrins-
vis integreres i tagfladen, hvis dette ikke er 
muligt skal de placeres parallelt med tagets 
overflade. For flade tage kan elementerne ha-
ve en hældning på op til 15 grader, såfremt 
anlægget er skjult af en murkrone.
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Facader
Det er vigtigt at facader fremstår som en helhed fra sokkel til tag.
Facader kan fremstå med teglsten som blank eller pudset mur-
værk, samtsom træbeklædning.

Facader kan males i farverne i gråtoneskalaen, samt sort og hvid.

Tagformer
Tage kan udformes som flade tage eller tage med ensidig 
taghældning

Som materialer til tagdækning skal anvendes tegl, betontagsten, 
mørk patineret zink, eller listetækket tagpap i sort eller grå.
Der må ikke anvendes reflekterende materiale til tagdækning.

6.3 Der må ikke opføres bjælkehuse.

 Åben lav bebyggelse

6.4 Tagdækning kan udføres med sort eller ski-
ferfarvet tagpap og zink. tagmaterialet må 
ikke være reflekterende.

6.5 Tage skal udformes som flade tage, tage 
skjult af murkrone, eller tage med ensidig 
taghældning med en hældning på op til 30 

 grader eller asymmetriske saddeltage med en 
hældning på op til 30 grader

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

 Tæt lav bebyggelse

6.7 Bebyggelsen i hvert delområde skal  fremstå 
med ensartede materialer og farver samt med 
ensartet taghældning og tagudformning. 

6.8 Facader må opføres med tegl, indfarvet puds 
og/eller træbeklædning.

6.9 Tagdækning kan udføres med sort eller ski-
ferfarvet tagpap og zink. tagmaterialet må 
ikke være reflekterende.

6.10 Carporte og udhuse skal udformes så de har-
monerer med hovedhusets form og farvevalg.

 
6.11 Skilte med bebyggelsens navn kan opsættes 

på terræn. Overkant må højest være 140 cm 
over terræn. Skilte skal tilpasses bygningens 
formsprog og farvevalg. Skilte må ikke være 
dominerende, reflekterende eller bevægelige.

§ 7 UBEBYGGEDE AREALER

 Generelle bestemmelser

7.1  Ubebyggede arealer indenfor adgangsvejen 
i delområderne I, II, III, IV skal ved befæst-
ning og beplantning eller lignende gives et 
ryddeligt udseende.
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 Åben lav bebyggelse

7.2 På arealet mellem vejskel og byggelinie må 
der plantes hæk

7.3 I Skel må der plantes hæk.

7.4 Der må ikke på den enkelte grund terrænre-
guleres mere skel end 0.8 m, og ikke nærmere 
skel end 1,5 m. Dog må der terrænreguleres 
til vejskel.

 Tæt lav bebyggelse

7.5 Der må på de enkelte delområder foretages 
terrænreguleringer på +/- 0,8 meter  i  forhold 
til eksisterende terræn. Se højdekurver på 
kortbilag nr. 3.

7.6 Fælles udearealer indenfor den enkelte bebyg-
gelsesklynge og delområde V skal anlægges 
og indrettes efter principperne om tilgænge-
lighed for alle.

7.7 Der skal i forbindelse med ansøgning om 
byggetilladelse medsendes beplantningsplan, 
der viser den principielle beplantning for det 
enkelte delområde.

§ 8 VEJE, STIER OG PARKERING

 Generelle bestemmelser
 
8.1  Området vejbetjenes fra Kildebjerg Skovvej. 

8.2  Der anlægges stier som vist på kortbilag 3 
i 1½ meters bredde med en belægning med 
egenskaber som ”slotsgrus”

8.3 Udover nævnte stier  kan der i områdets fælles 
grønne arealer opstå naturstier(trampestier) 
der efter behov kan suppleres med grus sten-
mel eller lign.

8.4 Der skal i de enkelte delområder etableres 
minimum 2 parkeringspladser pr. bolig.

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.

Derudover 
skal man være 
opmærksom på 
terrænforholdene 
i forbindelse med 
adgangen fra fast-
lagt 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 centrale 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, 
ved naboskel og vejskel.

N.B.  Illustrationerne er ikke udtryk for lokalplanens bestem-
melser.

Højdekurver
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8.5 Campingvogne og både må ikke parkeres 
inden for lokalplanens område.

8.6 Færdselsarealer skal indrettes efter princip-
perne for tilgængelighed for alle.

8.7 Færdselsarealerne skal indrettes efter princip-
perne for tilgængelighed for alle.

 
 Åben lav bebyggelse

8.8 Boligvejene udlægges som privat fællesveje 
med en udbredelse som vist på kortbilag 3. 
Kørebanebelægningen skal bestå af fliser eller 
sort asfalt .Vejene anlægges med en bredde 
på 5 m, fortove med en bredde på 1,5 m og 
rabatter med en bredde på 0,5 meter. Altså 
et samlet vejudlæg på 9 m.

 Vendeplads anlægges med en diameter på 18 
m som vist på kortbilag 3

 
 Tæt lav bebyggelse

8.9 Der anlægges veje som vist på kortbilag 3
 Vejene anlægges med følgende bredder :
 Betjeningsvej 3½-5m.

§ 9 TEKNISKE ANLÆG

9.1  Lokalplanområdet skal forsynes med kol-
lektiv varmeforsyning.

9.2  Der må ikke fremføres luftledninger

9.3  Affaldsstativer til dagrenovation i bolig-
området skal placeres efter arbejdstilsynets 
bestemmelser, det vil sige tæt på vejarealet.

9.4 Antenner, herunder parabolantenner skal 
anbringes på jorden eller monteres skjult i 
bygninger.

9.5 Parabolantenner må ikke placeres med over-
kant mere end 1,8 meter over terræn.

   

§ 10 MILJØ

10.1 Der er ingen bestemmelser vedrørende miljø.

Fortov 1,5m Boligvej 1,5m Fortov 1,5m Rabat 1,5mRabat 0,5m

Illustration af boligveje

Rabat 1,5 m       Kørebane 5 m   Rabat 1,5 m
Fortov 1,5 m                 Fortov 1,5 m
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§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1  Der skal oprettes en grundejerforening med
 medlemspligt for samtlige ejere indenfor
 lokalplanområdet. Grundejerforeningen
 kan underopdeles i mindre foreningen med
 relation til delområderne.

11.2  Grundejerforeningen skal oprettes senest når
 Skanderborg Kommune kræver det.

11.3  Såfremt Skanderborg Kommune kræver det,
 har grundejerforeningen pligt til at optage 
 ejere af grunde uden for delområdet eller at
 blive opdelt i flere grundejerforeninger.

11.4  Grundejerforeningen skal stå for drift og
 vedligeholdelse af private fællesveje og fæl-

lesanlæg, der måtte blive etableret i området.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændrin-
gen heri skal godkendes af Skanderborg 
Kommune.

§ 12 BETINGELSER FOR, AT NY 
BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG

12.1  Før en ny bebyggelse kan tages ibrug skal 
de i §§ 8.2 og 8.6 fastlagte tilkørselsveje og 
parkeringspladser være etableret.

12.2 Senest 1 år efter byggeriets påbegyndelse i 
et nyt delområde skal der være anlagt stier i 
henhold til lokalplanens § 8.4. 

§ 13 LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆG

13.1  Lokalplan  1023, Tæt-lav boligbebyggelse 
langs Kildebjerg Skovvej, ophæves for Lo-
kalplanområdet ved den endelige vedtagelse 
af denne lokalplan.

13.2 En del af Lokalplan 133 ophæves for lokal-
planområdet ved den endelige vedtagelse af 
denne lokalplan

Bygningeri på skrånende grund
Før man bygger på en grund, der skråner, skal det vurderes 
hvordan 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 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 facadeaf-
slutninger mod terræn.

N.B.  Illustrationerne er ikke udtryk for lokalplanens bestem-
melser.

Højdekurver

�����vej
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����

����

����

����

����

����

Højdekurver

�����vej

����
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����
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§ 14 SERVITUTTER

14.1 Der er alene tinglyst rådighedsservitutter, så 
der er ikke behov for at anføre servitutter til 
aflysning i lokalplanen.

§ 15 RETSVIRKNINGER

15.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og 
offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der 
er omfattet af planen, kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstemmelse 
med planen.

15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejen-
domme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som 
hidtil.

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

15.4 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke 
er i strid med planens principper.

15.5 Skønnes en ansøgning om dispensation at 
berøre naboer, skal der foretages en nabo-
orientering, før dispensationen kan gives.

15.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som 
er i strid med planens principper, kan kun 
etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan.

15.7 Når det er nødvendigt for at virkeliggøre 
lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

§ 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE

16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanfor-
slag af Skanderborg Byråd den 29. februar 
2012. 

16.2 I henhold til § 27 i Lov om Planlægning 
vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg 
Byråd den 3. oktober 2012
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ILLUSTRATION, tæt lav bebyggelse set fra golfbanen

ILLUSTRATION, Åben -LAV bebyggelse set fra golfbanen
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1 MATRIKELKORT, LOKALPLANAFGRÆNSNING
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2 ANVENDELSESKORT / DELOMRÅDER
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3 ILLUSTRATIONSPLAN ÅBEN/LAV
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4 ILLUSTRATIONSPLAN ÅBEN/LAV OG TÆT/LAV
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5 PRINCIPIEL UDSTYKNINGSPLAN ÅBEN/LAV
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6 PRINCIPIEL UDSTYKNINGSPLAN ÅBEN/LAV OG TÆT/LAV
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Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
Mljøscreening til Lokalplanforslag 1057 Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse langs Kildebjerg 
Skovvej 
Lokalplanforslaget erstatter Lokalplan 1023 Tæt-lav boligbebyggelse langs Kildebjerg Skovvej og 
den nordvestligste del af Lokalplan 133 Kildebjerg Ry Golfbane II. 
Den nye lokalplan er udarbejdet fordi lokalplan 1023 kun havde mulighed for tæt-lav bebyggelse, det 
er der ikke så megen efterspørgsel efter for tiden.

Planforslaget er omfattet af [§ 3, stk. 1, nr. 1 (bilag 4, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 
10 e, bygning af veje) og § 3, stk. 2].   

Screening/scoping (afgrænsning) 

Planens indvirkning på miljøet 

Parametre i det brede miljøbegreb 
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 Bemærkninger 

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed 
Risiko for kriminalitet X     
Trafikafvikling (fx belastning, 
barrriereeffekt) 

X    Der er ikke yderligere belastning i forhold til 
lokalplan 1023 

Risiko for ulykker i trafikken X    Se ovenfor 
Sikkerhed generelt (fx brand, 
eksplosion, giftpåvirkning) 

X     

Vibrationer  X     
Visuelle gener   X   
Skyggevirkninger   X   
Støjpåvirkning   X   
Sundhedstilstand (fx. arealer til 
bevægelse)

  X  Der bliver stiforbindelser for gående og cyklende

Svage grupper (fx. handicappede)   X  Stiforbindelser indrettes efter principperne i 
”Adgang for alle” 

Friluftsliv/rekreative interesser     Adgang til skov, golf med mere 
Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen (fx nærhed til landbrug, 
virksomheder) 

X     

[Andet]      
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Beskyttede naturtyper i ht. 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Søer, 
vandløb, heder, moser, strandenge, 
strandsumpe, ferske enge, overdrev 
mv.)

X     
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Screening/scoping (afgrænsning) 

Planens indvirkning på miljøet 

Parametre i det brede miljøbegreb 
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 Bemærkninger 

Internationale
naturbeskyttelsesområder (EF-
fuglebeskyttelsesområder, EF-
Habitatområder, Ramsarområder) 

X     

Rødlistede plante og dyrearter X     
Dyreliv X     
Planteliv X     
Spredningskorridorer   X   
Grønne områder X     
[Andet]      
Landskab og jordbund 
Landskabelig værdi   X   
Geologiske særpræg   X   
Jordforurening   X  Da det drejer sig om tidligere landbrugsjord 

anses arealet ikke at være forurenet 
Okkerforurening X     
Risiko for forurening X     
Jordhåndtering/flytning   X  Da det drejer sig om tidligere landbrugsjord 

anses arealet ikke at være forurenet 
Skovrejsning/skovnedlæggelse X     
Fredning X     
Bygge- og beskyttelseslinjer 
(Strandbeskyttelseslinje, sø- og 
åbeskyttelseslinie,
skovbeskyttelseslinje) 

  X  Skovbyggelinje søges reduceret i forbindelse 
med lokalplanens vedtagelse 

[Andet]      
Vand
Overfladevand, herunder påvirkning af 
vandløb og vådområder 

  X  Som lokalplan 1023 

Udledning af spildevand   X  Til offentlig spiledevandsledning 
Grundvandsforhold   X  I redegørelsen bør kommunen opfordre til at der 

ikke anvendes pesticider af enkeltpersoner i 
haver og på fliser, eller af firmaer der er hyret af 
grundejerforeningen til at vedligeholde 
udendørsarealer. 
Der bør kun nedsives tagvand, såfremt der ikke 
anvendes tagrensemidler. Vejvand og vand fra 
befæstede arealer bør ikke nedsives. 
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Screening/scoping (afgrænsning) 

Planens indvirkning på miljøet 

Parametre i det brede miljøbegreb 
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 Bemærkninger 

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen, nærhed til 
boringer 

  X  Der er ca. 1500 m til nærmeste boringer til 
almen vandforsyning. Det er boringer til Ry 
Vandværk, f.eks. boringerne DGU nr. 98.1126, 
98.1067 og 87.597.  Grundvandet i det primære 
magasin strømmer fra sydøst mod nordvest 
mod Knudsø. Grundvandet er beliggende i ca. 
kote 30 m og terræn i kote 84 m DVR90. Der er 
en umættet zone på ca. 54 m. 
Der er ikke umiddelbar risiko for forurening af 
drikkevandsboringer fra arealet. Men af hensyn 
til general grundvandsbeskyttelse bør der 
opfordres til at der ikke anvendes pesticider o.a. 
der kan forurene grundvandet. 

Tidl. vandhul/vandløb på grunden – 
genetablering/problemer med 
fundering 

  X   

[Andet]      
Luft
Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

X     

Emissioner fra eventuel trafik til og fra 
området 

X     

[Andet]      
Klimatiske forhold 
Energiforbrug   X   
Eventuel påvirkning af klima   X   
Varmeforsyning (dialog indledes)   X  Kollektiv varmeforsyning 
[Andet]      
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv 
Kulturhistoriske værdier X     
Arkitektoniske værdier X     
Arkæologiske værdier X    Området vil blive/er undersøgt 
Kirker og deres omgivelser      
Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

X     

[Andet]      
Materielle goder 
Arealer og bygninger med social værdi 
(Fx gadekær, forsamlingshus) 

X     

[Andet]      
Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer 
[Skriv selv relevant tekst]      
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Konklusion

Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 3, stk. 2), og lokalplanforslaget skal 
således kun miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Det projekt, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig 
indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes. 

Screeningen er foretaget i december 2011 
af Skanderborg Kommune 
med Plan og Erhverv som tovholder.
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SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 

ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 3. OKTOBER 2012

TILLÆG NR. 09-15 
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 3 TILLÆG NR. 09-15 

EMNE:
Ændring af:

- Rammeområde 50.B.21 Kildebjerg Skovvej, og
- rammeområde 50.R.06 - Kildebjerg Golfbane.

REDEGØRELSE:
Udarbejdelsen af kommuneplantillæg sker på baggrund af et ønske om at lokalplanlægge for et åbent-lavt og tæt-lavt boligområde.

Ændringer i kommuneplanen betyder, at:
- Afgrænsning af rammeområderne 50.B.21 og 50.R.06 ændres, og

ÆNDRINGER:
Afgrænsningen mellem de to rammeområder ændres, så et delareal af det nuværende 50.R.06 bliver et delareal af det fremtidige 50.B.21.

Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider.
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OMRÅDE 50.B.21 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER

Rammenummer 50.B.21 50.B.21

Rammenanvn Kildebjergskovvej Kildebjergskovvej

Anvendelse generel Boligformål. Boligformål.

Anvendelse specifik Blandet boligområde, Åben-lav, Tæt-lav, lav bebyggelse 
med dertil hørende daginstutioner.

Blandet boligområde, Åben-lav, Tæt-lav, lav bebyggelse 
med dertil hørende daginstutioner.

Anvendelse konkret - -

Eksisterende zone Byzone Byzone

Fremtidig zone Byzone Byzone

Bebyggelsesprocent Åben-lav 30, tæt-lav 40, anden bebyggelse 45. Åben-lav 30, tæt-lav 40, anden bebyggelse 45.

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom Den enkelte ejendom

Min. miljøklasse - -

Maks. miljøklasse - -

Notat anvendelse generel Boligformål Boligformål

Notat område anvendelse Område til Åben-lav og tæt.lav boligbebyggelse
med dertil hørende daginstitutioner.

Område til Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
med dertil hørende daginstitutioner.

Maks. antal etager 2 2

Notat infrastruktur Åben-lav, 2 P-pladser, tæt-lav 1½ p-plads pr bolig.
Ungdomsboliger, kollegium og enkeltværelser ½
plads pr. bolig.
Daginstititutioner: Parkeringskravet fastsættes individuelt 
efter kommunens vurdering. 
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Åben-lav, 2 P-pladser, tæt-lav 1½ p-plads pr bolig.
Ungdomsboliger, kollegium og enkeltværelser ½
plads pr. bolig.
Daginstititutioner: Parkeringskravet fastsættes individuelt 
efter kommunens vurdering. 
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Notat

Notat bebyggelse område Indenfor området kan der etableres institutioner til betjen-
ing af området

Indenfor området kan der etableres institutioner til betjen-
ing af området

Notat lokalplan Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Notat miljø

Maks. byggehøjde

Notat ophold Friarealer og stier skal fastholdes eller styrkes Friarealer og stier skal fastholdes eller styrkes

k

 5 TILLÆG NR. 09-15 

OMRÅDE 50.R.06 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER

Rammenummer 50.R.06 50.R.06

Rammenanvn Kildebjerg Golfbane Kildebjerg Golfbane

Anvendelse generel

Anvendelse specifik Golfbane med tilhørende drifts og klubfaciliteter, fredskov, 
idrætsanlæg, tennisbane og rekreativt område.

Golfbane med tilhørende drifts og klubfaciliteter, fredskov, 
idrætsanlæg, tennisbane og rekreativt område.

Anvendelse konkret

Eksisterende zone Landzone Landzone

Fremtidig zone Landzone Landzone

Bebyggelsesprocent Fastlægges i lokalplan Fastlægges i lokalplan

Bebyggelsesprocent af - -

Min. miljøklasse - -

Maks. miljøklasse - -

Notat anvendelse generel - -

Notat område anvendelse -Der kan etableres bebyggelse til klubhus med omklæd-
ningsrum, toiletfaciliteter, tilhørende café /spisested, min-
dre butik med golfudstyr på maks. 200 m2 i tilknytning til 
klubhuset.

Der kan etableres bebyggelse til klubhus med omklædn-
ingsrum, toiletfaciliteter, tilhørende café /spisested, mindre 
butik med golfudstyr på maks. 200 m2 i tilknytning til klub-
huset.-

Maks. bygningshøjde 6,5 m 6,5 m

Notat infrastruktur Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens 
vurdering.
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens 
vurdering.
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Notat - -

Notat bebyggelse område

Notat lokalplan Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der 
ikke er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens 
retningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal 
også ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af 
bl.a. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet 
natur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om 
jordforurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af 
den regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner 
m.v.

Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Notat miljø - -

Maks. byggehøjde 6,5 m 6,5 m

Notat ophold - -

k
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OMRÅDE 50.B.21 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER

Rammenummer 50.B.21 50.B.21

Rammenanvn Kildebjergskovvej Kildebjergskovvej

Anvendelse generel Boligformål. Boligformål.

Anvendelse specifik Blandet boligområde, Åben-lav, Tæt-lav, lav bebyggelse 
med dertil hørende daginstutioner.

Blandet boligområde, Åben-lav, Tæt-lav, lav bebyggelse 
med dertil hørende daginstutioner.

Anvendelse konkret - -

Eksisterende zone Byzone Byzone

Fremtidig zone Byzone Byzone

Bebyggelsesprocent Åben-lav 30, tæt-lav 40, anden bebyggelse 45. Åben-lav 30, tæt-lav 40, anden bebyggelse 45.

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom Den enkelte ejendom

Min. miljøklasse - -

Maks. miljøklasse - -

Notat anvendelse generel Boligformål Boligformål

Notat område anvendelse Område til Åben-lav og tæt.lav boligbebyggelse
med dertil hørende daginstitutioner.

Område til Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
med dertil hørende daginstitutioner.

Maks. antal etager 2 2

Notat infrastruktur Åben-lav, 2 P-pladser, tæt-lav 1½ p-plads pr bolig.
Ungdomsboliger, kollegium og enkeltværelser ½
plads pr. bolig.
Daginstititutioner: Parkeringskravet fastsættes individuelt 
efter kommunens vurdering. 
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Åben-lav, 2 P-pladser, tæt-lav 1½ p-plads pr bolig.
Ungdomsboliger, kollegium og enkeltværelser ½
plads pr. bolig.
Daginstititutioner: Parkeringskravet fastsættes individuelt 
efter kommunens vurdering. 
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Notat

Notat bebyggelse område Indenfor området kan der etableres institutioner til betjen-
ing af området

Indenfor området kan der etableres institutioner til betjen-
ing af området

Notat lokalplan Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Notat miljø

Maks. byggehøjde

Notat ophold Friarealer og stier skal fastholdes eller styrkes Friarealer og stier skal fastholdes eller styrkes

k

 5 TILLÆG NR. 09-15 

OMRÅDE 50.R.06 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER

Rammenummer 50.R.06 50.R.06

Rammenanvn Kildebjerg Golfbane Kildebjerg Golfbane

Anvendelse generel

Anvendelse specifik Golfbane med tilhørende drifts og klubfaciliteter, fredskov, 
idrætsanlæg, tennisbane og rekreativt område.

Golfbane med tilhørende drifts og klubfaciliteter, fredskov, 
idrætsanlæg, tennisbane og rekreativt område.

Anvendelse konkret

Eksisterende zone Landzone Landzone

Fremtidig zone Landzone Landzone

Bebyggelsesprocent Fastlægges i lokalplan Fastlægges i lokalplan

Bebyggelsesprocent af - -

Min. miljøklasse - -

Maks. miljøklasse - -

Notat anvendelse generel - -

Notat område anvendelse -Der kan etableres bebyggelse til klubhus med omklæd-
ningsrum, toiletfaciliteter, tilhørende café /spisested, min-
dre butik med golfudstyr på maks. 200 m2 i tilknytning til 
klubhuset.

Der kan etableres bebyggelse til klubhus med omklædn-
ingsrum, toiletfaciliteter, tilhørende café /spisested, mindre 
butik med golfudstyr på maks. 200 m2 i tilknytning til klub-
huset.-

Maks. bygningshøjde 6,5 m 6,5 m

Notat infrastruktur Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens 
vurdering.
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens 
vurdering.
Link til p-normen:
http//www.skanderborg.dk/nsmk

Notat - -

Notat bebyggelse område

Notat lokalplan Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der 
ikke er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens 
retningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal 
også ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af 
bl.a. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet 
natur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om 
jordforurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af 
den regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner 
m.v.

Inden for området skal det sikres, at vejledende græn-
seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jern-
banen kan overholdes. Se flere oplysninger her:
www.skanderborg.dk/nsmk
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at der ikke 
er bestemmelser, der strider mod kommuneplanens ret-
ningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også 
ske under hensyn til de begrænsninger, der følger af bl.a. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet na-
tur, bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, lov om jord-
forurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den 
regionale udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.

Notat miljø - -

Maks. byggehøjde 6,5 m 6,5 m

Notat ophold - -

k
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VEDTAGELSE

VEDTAGELSE:

ENDELIG VEDTAGELSE:

 7 TILLÆG NR. 09-15 

Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr. 09-15 af 
Skanderborg Byråd den 29. februar 2012

Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den 
3. oktober 2012



oktober 2012 41

BILAG 

Lokalplan nr. 1057

KOMMUNEPLAN 09  6

VEDTAGELSE

VEDTAGELSE:

ENDELIG VEDTAGELSE:

 7 TILLÆG NR. 09-15 

Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr. 09-15 af 
Skanderborg Byråd den 29. februar 2012

Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den 
3. oktober 2012
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

Denne Lokalplan er et led i at virkeliggøre strukturplanen for Kildebjerg Ry.

Lokalplanområdet er for størstedelens vedkommende omfattet af lokalplan 
1023, det oprindelige område M i Lokalplan 112 Kildebjerg Ry-vest, fra 
det tidligere Ry Kommune. 

Lokalplan 112 blev erstattet af Lokalplan 1023 på grund af uhensigts-
mæssige bindinger i forhold til den ønskede bebyggelse.

Der er opstået et ønske fra grundejers side om at udvide lokalplanens 
rammer til både at omfatte åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse.

Derfor er denne lokalplan blevet udarbejdet.

Til det tidligere lokalplanområde M er der blevet tillagt et areal fra 
Lokalplan nr. 133 - Kildebjerg Ry - Golfbane II til området- Formålet 
med det større areal er at kunne give plads til mere åben-lav bebyggelse 
op ad golfbanen.

Formålet med lokalplanen er: 
at sikre  en attraktiv boligbebyggelse.

at skabe mulighed for at etablere attraktive grønne områder, blandt andet 
et fælles friareal med legeplads.

at sikre, at boligbebyggelsen placeres på en måde, så de landskabelige 
kvaliteter anvendes og bevares bedst muligt, blandt andet ved at trække 

Lokalplanområdets afgrænsning, 
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den grønne karakter fra den kommende golfbane op mellem de enkelte 
delområder.

at sikre at flest mulige boliger kan opnå attraktive landskabsudsigter. 

at sikre, at der ved fuld udnyttelse af lokalplanområdet kan opnås de 
nødvendige parkeringsarealer på terræn.

at sikre, at bebyggelsen skal være af høj arkitektonisk kvalitet, ensartet, men 
varieret i kraft af de forskellige orienteringer og placeringer i landskabet.

Princip for bebyggelsens placering

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet ligger i Kildebjerg Ry og omfatter et 4,3 ha stort areal 
i den østlige del af Ry.

Lokalplanens område afgrænses mod nord af Kildebjerg  Skovvej, mod 
syd af den kommende vej gennem golfbanen samt del af golfbanen, mod 
vest af Ruugård Skovvej og mod øst af golfbanen.

Området er kuperet og bevæger sig højdemæssigt mellem 77 og 87 
meters højde.
Boligerne placeres således, at landskabet udnyttes bedst muligt og skal 
derfor kun terrænreguleres i begrænset omfang.

Den del af området, der er omfattet af lokalplan 1023, ligger i byzone, 
mens den del der er omfattet af Lokalplan 133, ligger i Landzone.
Området er tidligere landbrugsområde og er nu golfbane.

Vejstrukturen i området er den samme som i lokalplan 1023, bortset fra 
de interne veje i de 4 delområder ved etablering af åben-lav bebyggelse.



oktober 2012 47

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 1057

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Området nord og øst for Kildebjerg Skovvej er bebygget i overenstem-
melse med Lokalplan 112, Kildebjerg Ry-Vest.
Længere mod nord ligger firgårde skov med store afvekslende rekreative 
værdier.

Syd og øst for lokalplanområdet ligger en golfbane.Syd for den vestligste 
del a området kommer der et boligområde og syd derfor er påbegyndt 
opførelsen af et erhvervsområde.

Fra en stor del af området er der udsigt over Rys omgivelser.

Langs Skanderborgvej er der en stor synlighed, som vil være af væsentlig 
betydning for oplevelsen af boligbebyggelsen. Samtidig er Skanderborgvej 
en af Rys væsentligste indfaldsveje, og det er derfor af stor betydning for 
byen, at området langs vejen giver et attraktivt indtryk.

I boligbebyggelsens vestlige del disponeres et område til rekreative formål 
med udeophold, leg, boldspil, m.m.

området strækker sig ud på begge sider af Kildebjerg Skovvej og golfvejen 
og danner en grøn kile mellem bebyggelsen og golfbanen.

bebyggelsen placeres i fire boligklynger i et skrånende terræn, der udnyt-
tes til at sikre gode udsigtsmuligheder fra boligerne.

Området ligger i nær kontakt til golfbanen. De grønne arealer er med 
til at sikre mødesteder og og attraktive naboforhold mellem boligerne.

Færdselsarealerne i de tæt-lave  boligklynger indrettes som boligveje med 
pladsdannelser, hvor der kan skabes fælles opholdsarealer.

Gennem lokalplanområdet etableres der en naturlig forlængelse af øvrige 
stier i Kildebjerg Ry området.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplan nr. 1057 omfatter lokalplan nr. 1023, samt en mindre del af 
lokalplan 133 og vil ved endelig vedtagelse erstatte lokalplan nr 1023 
for området.

Det har vist sig at lokalplan 1023 ikke er varieret nok til at kunne rea-
liseres. Det har ikke været muligt at realisere så omfattende en tæt-lav 
bebyggelse.
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Målene med den nye lokalplan er:

- at opnå en mere flexibel boligbebyggelse med både åben-lav 
bebyggelse og tæt-lav bebyggelse i stedet for kun tæt-lav bebyg-
gelse.

- at der skabes et moderne område til enfamiliehuse med høje 
krav til det arkitektoniske udtryk.

- at skabe mulighed for at etablere attraktive grønne områder,

- at sikre at boligbebyggelsen placeres på en måde, så de landska-
belige kvaliteter anvendes og bevares bedst muligt.

- at sikre, at flest mulige boliger kan opnå attraktive landskabs-
udsigter,

- at områdets udearealer ved en fuld udnyttelse af lokalplanområdet 
kan rumme de nødvendige parkeringsareler i terræn.

- at der kan anlægges udearealer omkring bygningerne til grønne 
opholdsarealer.

- at skabe en karakteristisk bebyggelsesstruktur bebyggelsesstruk-
tur med karakteristiske for de tæt-lave  boliger med mindre og 
overkommelige opholdsarealer, som samtidig indgår som en del 
af et formelt fællesskab.

- at alle boliger vil kunne få et privat haveareal i nær tilknytning 
til boligen.

- at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen lægger 
op til et moderne formsprog med flade eller skrånende tage.

Illustration af boligområdet
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LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN 
PLANLÆGNING

Lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammer 50. B. 21 og 
50.R.06. Område 50 B.21. er  i byzone, mens 50.R.06 er i landzone. Lo-
kalplanforslaget er således ikke i overenstemmelse med Kommuneplanen.

Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg 09-15 til Kommuneplan 09, 
som sikrer at der er den nødvendige overenstemmelse mellem lokalplanen 
og kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 09-15 offentliggøres samtidig med lokalplanen, som 
et bilag til lokalplanen.

Lokalplan 1057 kan vedtages endeligt samtidigt med vedtagelsen af 
kommuneplantillæg 09-15, som bringer lokalplanen i overenstemmelse 
med kommuneplanen Lokalplan nr. 1023  Tæt-lav boligbebyggelse langs 
Kildebjerg Skovvej ophæves indenfor denne lokalplans område. 

KOMMUNEPLANTILLÆG

LOKALPLAN 1023

Illustration af lege- og opholdsområde
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Museumslovens kap. 8 (lov nr. 473 af 7. juni 2011)
Skanderborg Museum har foretaget en arkæologisk undersøgelse af 
lokalplanområdet.

Findes der trods denne undersøgelse spor af fortidsminder under jord-
arbejdet, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer" (936 af 24.09.2009) og 
vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal 
foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:
- At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
- At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
- At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.

Skanderborg Kommune vurderer derfor at Lokalplan nr. 1057 ikke vil 
medføre væsenlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er krav 
om en egentlig miljøvurdering af planen.

Denne plan er fremlagt i høring sammen med lokalplanforslaget.

TEKNISK FORSYNING

Elforsyning sker fra Østjydsk Energi

Vandforsyning sker fra Ry Vandværk.

Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, i dette tilfælde 
Ry varmeværk. For bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for 
lavenergibebygggelse, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutningspligt 
til kollektiv varmeforsyning, jf. planlovens § 19, stk. 4.

Spildevandtilsluttes det offentlige kloaksystem.

Ifølge skanderborgs gældende spildevandsplan skal overfladevand bort-
ledes som til lokalplan 1023

Skanderborg  Kommune opfordrer til at der ikke anvendes pesticider af 
enkeltpersoner i haver og på fliser, eller af firmaer der er hyret af grund-
ejerforeningen til at vedligeholde udendørsarealer.

Der er ikke registreret eller iøvrigt kenskab til jordforurening inden for 
lokalplanområdet.
Da området tidligere har været i drift til landbrug, anses det ikke for at 
være forurenet. 

MUSEUMSLOVEN

LOVOM MILJØVURDERING

ELFORSYNING

VANDFORSYNING

MILJØFORHOLD
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Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til arbejdsmil-
jøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transport-
vejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene 
i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 

Yderligere oplysninger findes på: http://www.renosyd.dk/regulativ-for-
husholdningsaffald

TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE 
MYNDIGHEDER

Lokalplanområdet er delvist omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 - 
beskyttelseslinier på 300 m omkring skove.
denne skovbyggelinie er reduceret i forvejen i forbindelse med vedtagelsen 
af Lokalplan 112 og Lokalplan 1023, men området der overføres til byzone 
ligger stadig i et område hvor skovbyggelinien stadig ikke er ophævet.

Da lokalplanområdet er udvidet i forhold til lokalplan 1023 skal Na-
turstyelsen endeligt ansøges om ophævelse af skovbyggelinjen for den 
udvidede lokalplan 1057.

SERVITUTTER 

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx 
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan 
være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy nings selskaber, der dækker 
det pågældende område. 

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der ikke registreret tinglyste ser-
vitutter, der kan have betydning for bygge og anlægsarbejde inden for 
lokalplanområdet.

NATURSTYRELSEN ÅRHUS




