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Lokalplan nr. 133 - Kildebjerg Ry - Golfbane II
Lokalplan for udvidelse af golfbanen i byudviklingsområdet Kildebjerg Ry

INDLEDNING
Lokalplan nr. 133

om lokalplanen	
Hvad er en lokalplan

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 grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v.

Lokalplanens indhold

Lovgrundlag

Tinglysning

nærmere oplysninger

2

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 senere ændringer).

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i
avisen, tinglyses den for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med
planens bestemmelser.

Skanderborg Kommune
Fagsekretariatet for Teknik og Miljø
Knudsvej 34
8680 Ry
Skanderborg Kommune

INDHOLD
Lokalplan nr. 133

Indhold
1. Lokalplanens beskrivelse

4

2. Lokalplanens redegørelse

10

Eksisterende forhold
Lokalplanens formål
Fremtidige forhold
Strukturplanen for Kildebjerg

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Teknisk forsyning

3. Lokalplanens bestemmelser
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Lokalplanens formål		
Område og zonestatus		
Områdets anvendelse		
Veje, stier og parkering		
Teknisk forsyning			
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Golfanlæg og ubebyggede arealer
Forudsætning for ibrugtagning
Ophævelse af lokalplan		
Servitutter			
Dispensationer			
Lokalplanens retsvirkninger		
Tilladelser efter anden lovgivning
Vedtagelsespåtegning		

4. Kortbilag
Bilag nr. 1
Bilag nr. 2
Bilag nr. 3

19

19
20
20
21
22
23
24
25
27
28
28
28
29
29
30

Matrikelkort
Veje, stier og bindinger
Golfbaneanlæg og beplantning

Golfbaneområdet skal være et attraktivt
fritidstilbud til områdets beboere, virksomheder, lokalbefolkningen generelt og golfspillere i særdeleshed. Området skal give
mulighed for naturoplevelser året rundt.
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Eksisterende forhold	
Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ca. 120 ha stort areal i den østlige del af
Ry, som vist på modstående side.

Områdets afgrænsning

Lokalplanens område afgrænses mod vest og nordvest af arealer
omfattet af lokalplan 128 og 112 for ny bydel i Kildebjerg, mod syd af
Skanderborgvej og Firgårde landsby, mod nord af Firgårde Skov, og
mod øst af marker.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af en golfbane i byudviklingsområdet Kildebjerg i den østlige del af Ry.
Ry Byråd har siden 2001 arbejdet målbevidst på planlægningen af området, og det er Byrådets hensigt at Kildebjerg skal være et markant,
moderne og spændende byområde, der kan tiltrække vidensvirksomheder 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 112), i 2006 suppleret med
lokalplan 128 Kildebjerg Ry - erhverv vest, og 25. april 2006 lokalplan 118 for golfbane i Kildebjerg Ry. Der er efterfølgende opstået
mulighed for at øge golfbanens areal i dennes østlige ende, ud over det
areal, som lokalplan 118 omfatter. Endvidere medfører lokalplan 128
justeringer af grænsen mellem byudviklingsområdet og golfbanen.
Nærværende lokalplan 133 erstatter derfor lokalplan 118 og vil udgøre
det nye plangrundlag for etablering af golfbanen.
Lokalplanen skal give regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold,
parkering, beplantning samt veje, stier og rekreative arealer.

Området i dag

Lokalplanen omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen
anvendes som landbrugsarealer. Derudover omfatter lokalplanen de
mindre veje, der betjener landbrugene i området i dag samt dele af de
offentlige veje Skovbakkevej og Hårbyvej.
Matrikulære forhold og oversigt over de berørte ejendomme fremgår
af § 2 i lokalplanens bestemmelser og kortbilag 1.
Eksisterende bygninger til 2 landbrugsejendomme inden for området
forudsættes nedrevet for at virkeliggøre lokalplanen.
Området er kuperet og bevæger sig højdemæssigt mellem 75 og 95
meters højde. Den nordlige grænse mod Firgårde Skov er præget af
flere markante dalskrænter med store terrrænforskelle.
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Centralt i området ligger en mindre mose, der er beskyttet efter § 3 i
Lov om naturbeskyttelse. Sydligt ligger en gravhøj (Mulehøj).
I områdets nordlige del indgår et mindre fredskovareal. Hertil er der
i området enkelte hegn. Derudover er området ikke beplantet med
blivende beplantninger.

Lokalplanens formål
Formålet med planen er:
1.1

Lokalplanen skal skabe mulighed for etablering af en 18-hullers golfbane med tilhørende pay-and-play bane, klubhus,
greenkeepergård og parkeringsforhold samt supplerende
rekreative aktiviteter.

1.2

Lokalplanen skal sikre offentligheden adgang til området.

1.3

Lokalplanen skal sikre indpasning af anlæg, bebyggelser og
beplantning i landskabet, og give grundlag for landskabelige
oplevelser fra de enkelte bygninger/ ejendomme og veje/ stier.

1.4

Lokalplanen skal sikre en nænsom bearbejdning af landskabet.

1.5

Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen i området (klubhus og
tilhørende faciliteter) udføres i attraktiv kvalitet.

1.6

Lokalplanen skal sikre en trafiksikker vej- og stistruktur.

1.7

Lokalplanen skal sikre et sammenhængende net af stiforbindelser, der forbinder området med byen, skoven, Knudsø og
det øvrige byudviklingsområde.

1.8

Lokalplanen skal sikre, at golfbanen indrettes under hensyn til
sikkerhed inden for golfbaneområdet og i forhold til omgivende veje, boliger og lignende.
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Fremtidige forhold	
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 anderledes, 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
kvalificerede borgere.“

Golfbane i Kildebjerg Ry
Golfbanen i Kildebjerg Ry skal indgå som et integreret element i en
byudvikling, der samtænker natur, videnerhverv, boliger og fritidsliv i
en i dansk sammenhæng hidtil uset grad.

Lokalplanen fastlægger golfanlæggets afgrænsning og indeholder bestemmelser for bebyggelse og landskabsbearbejdning samt rekreative
forbindelser igennem området, således at offentligheden sikres adgang
til området.
I lokalplanen udlægges felter til bebyggelse og parkering, som skal
sikre placeringen af disse inden for området. Bygge- og parkeringsfelter er vist på kortbilag 2 og 3.
For at sikre, at bebyggelsen indpasses i landskabet fastsætter lokalplanen bestemmelser for bygningers omfang og udseende.

Skitseprojekt for golfbaneanlægget
Indretningen af lokalplanområdet er overordnet baseret på den helhedsplan, Byrådet har vedtaget for områdets udvikling (se s. 11).

Der er udarbejdet et konkret skitseforslag for selve golfbaneanlægget,
som angiver placering af golfbaner og beplantning, bebyggelse, veje
og stier samt parkering.
Skitseprojektet tager udgangspunkt i, at golfanlægget skal tilpasses
det eksisterende landskab, og at der skal være offentlig adgang ind
gennem området - både via rekreative stier og via en gennemgående
vejadgang. Banen vil få et parkagtigt præg, som er naturligt for en
bane placeret integreret i bymæssig sammenhæng.
Klubhus mv. placeres centralt i området. Lokalplanen giver mulighed
for at opføre en bebyggelse til klubhus (administration, klublokaler,
omklædningsrum, toiletfaciliteter mv.), tilhørende café/spisested, mindre butik med salg af golfudstyr samt opbevaringsfaciliteter.
Hertil giver lokalplanen mulighed for etablering af et maskinhus/
greenkeepergård til brug for anlæggets maskiner og øvrige driftsmateriel.
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Udgangspunktet for udarbejdelsen af det nuværende skitseprojekt
for golffaciliteterne har været at skabe det bedst mulige grundlag for
etableringen af en tidssvarende 18 hullers golfbane med tilhørende
pay-and-play bane og træningsfaciliteter på arealerne.

GOLFBANEANLÆGGET

Omdrejningspunktet for golffaciliteterne er planlagt centreret omkring
arealet nord for Firgårde. Dette giver på alle måder de bedste logistiske muligheder, idet det her er muligt at planlægge og indpasse en
gennemgående vej med forbindelse til Skanderborgvej, men derudover
giver det også mulighed for at udlægge golffaciliteterne således, at
disse kan udgå i vifteform fra dette sted.
Styrende for det samlede layout har været ønsket om en optimal
udnyttelse af landskabet, integration mellem faciliteter og bebyggelse, samt de logistiske muligheder inden for området. På grund af
den nære sammenhæng mellem ”by og bane” har det, ikke mindst af
sikkerhedshensyn, været nødvendigt at faciliteternes placering, banens
ruteforløb og afgrænsning i høj grad er sket i samspil med bebyggelsernes placering. I den periode, der vil gå fra banen er anlagt til de
sidste dele af bebyggelsen anlægges er det tanken at plante læbælter
langs de kommende bebyggelsesområder, som senere kan fjernes helt
eller delvist.
Som forslaget i dag foreligger, omfatter golffaciliteterne:
18 hullers golfbane
par ≈ 72, 4 par-3, 4 par-5 og 10 par 4 huller,
			
længde ≈ 6.370 m (fra bagerste tee)
pay-and-play bane
par ≈ 30, længde ≈ 1.890 m (9 huller)
driving range 		
≈ 60 x 280 m
3 stk. putting/chipping/bunker green

Der har i arbejdet med skitseprojektet – på grund af de udfordringer
sammenhængen mellem by og bane giver – primært været arbejdet
med at fastlægge banens ruteforløb. Udgangspunktet for det nuværende ruteforløb har primært været at få lagt hullerne optimalt i landskabet, og at både eksterne og interne sikkerhedsmarginer overholdes.

18 HULLERS GOLFBANEN

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser vedrørende placeringen af
de enkelte huller og fairways, men fastlægger bestemmelser om, hvorledes landskabet og beplantninger kan benyttes og udformes.
Selv om der ved planlægningen af ruteforløbet har været lagt afgørende vægt på at tilpasse banen det eksisterende terræn vil der være
behov for at regulere terrænet omkring green’s, som opbygges efter
særlige design- og spillenæssige principper. Endvidere kan der være
behov for terrænreguleringer i forbindelse med etableringer af hazards
som søer, bunkers mv. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser for
terrænreguleringer i området.
Januar 2008
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Pay- and-play banen

Pay-and-play banen er tiltænkt en funktion som træningsfacilitet, som
startsted for begyndere og for gæster, der ikke er golfspillere.

Driving range

Driving range er udlagt med dimensionerne 100 x 300 meter, som er
de mål, en standard driving range bør udlægges med. Som nu placeret
falder terrænet væk fra det tiltænkte teested, hvilket giver spillerne et
fint overblik.
Skal driving rangen være af høj kvalitet, skal der etableres både
græstee samt overdækkede udslagspladser. Lokalplanen muliggør
etablering af overdækkede udslagspladser.

Søer

I banedesignet indgår etablering af nye søer/vådområder to steder
inden for området.
Der er ønsket at skabe søer, der kan være med til at øge områdets
herlighedsværdier og indgå i et attraktivt samspil med golfbanen,
områdets beplantning mv. Søen centralt i området indeholder dels det
nuværende moseområde beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven
og dels et vandløb, der i dag er rørlagt. Overfladevand fra store dele
af Kildebjerg - også de områder, der skal bebygges, vil kunne ledes til
søerne. Søerne vil delvis kunne etableres i eksisterende terræn, og de
vil delvis skulle graves ud.
Det er ønsket at anvende søerne til vanding af golfbanen i det omfang,
det lader sig gøre, og under hensyn til, at der skal være et attraktivt og
nogenlunde stabilt vandspejl i søerne.
Ud fra disse ønsker er der i lokalplanen bestemmelser om, at der må
foretages jordarbejder for at etablere søer.
Inden anlæg af golfbanen igangsættes skal Skanderborg Kommune
godkende en anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der redegør for,
hvordan golfbanen anlægges og drives efterfølgende - og som derfor
bl.a. skal indeholde en projektering af søerne. Grundlaget for at skabe
overfladevand, den fremtidige overflade osv. vil blive klarlagt i forbindelse med anlægsplanen.

Beplantning

Skitseprojektet indeholder en række beplantningsgrupper, som skal
supplere den eksisterende beplantning i og omkring golfbanen – ikke
mindst Firgårde Skov.
Beplantningerne skal således være med til at skabe naturlige sammenhænge i området, som opleves attraktive, og som ligeledes kan
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fungere som levesteder, spredningsmuligheder og fodringssteder for
dyrelivet i området.
Beplantningerne er på dette stadie ikke specificeret, men lokalplanen
fastlægger, at der skal anvendes lokalt hjemmehørende arter, og at
disse plantes således at det åbne landskabsbillede bibeholdes.
Set i forhold til de planlagte bebyggelser er tanken, at bevare et ind/
udsyn mellem bebyggelse og bane. Derfor er forslaget, at beplantningen alene plantes punktvis langs bebyggelsesområderne - mens der i
den periode, hvor byudviklingsområderne afventer bebyggelse, kan
etableres mere sammenhængende beplantninger, der senere tyndes ud.

Sikkerheden på banen og i området er højt prioriteret i udarbejdelsen
af bane-layoutet, og skal vægtes højt i projektering og anlæggelse af
banen. Det fastlægges derfor i lokalplanen, at golfbanen ikke kan tages i brug, før det dokumenteres, at de sikkerhedsafstande, som Dansk
Golf Union anbefaler, er opfyldt.

sikkerhed

Golfbanen grænser bl.a. op til boliger, offentlige stier og veje. For at
skabe størst mulig tryghed for både golfspillere, beboere og øvrige
brugere af området er det vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig sikkerhedsafstand mellem banen og disse områder.
Også internt på banen mellem de enkelte huller er der lagt vægt på at
indrette banen sikkert for spillere og gæster i området.
Eksisterende og nyetablerede beplantninger vil ud over anvendelsen af
sikkerhedsafstande medvirke til at nedsætte risikoen for vildtfarende
bolde.
Et enkelt sted er det nødvendigt at lade sikkerhedszonen række ud
over golfbanens areal. Dette sikres i lokalplanen.

Danmarks Naturfredningsforening har vedtaget en golfbanepolitik, der
indeholder en lang række gode bud på, hvordan miljø kan prioriteres
højt ved anlæg og drift af golfbaner.

Miljøforhold

Naturfredningsforeningens golfbanepolitik skal anvendes som inspiration for den anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der skal godkendes af
Skanderborg Kommune inden golfbaneanlægget kan igangsættes.
Plejeplanen skal tilgodese miljøet mest muligt. Efter etablerings- og
indkøringsfasen er det målsætningen, at brug af kunstgødning skal
være mindst mulig og brug af konventionelle bekæmpelsesmidler mod
skadevoldere skal undgås.

Januar 2008
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Der er i sommeren 2005 indgået en frivillig aftale om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) i golfklubber i Danmark
mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening.
Aftalen indeholder bestemmelser om en principiel afvikling - i første
omgang med det mål med udgangen af 2008 at opnå en reduktion
i forbruget på 75 % - og konkrete retningslinier for anvendelsen af
plantebeskyttelsesmidler. Retningslinierne peger på 4 forskellige
veldefinerede situationer, hvor der - under forudsætning af at forbruget
minieres mest muligt - kan anvendes plantebeskyttelsesmidler.
Med virkning fra 1. januar 2006 skal golfklubber, der er medlem af
Dansk Golf Union, årligt indberette deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser mv. Dansk Golf Union forpligter sig til
at støtte golfklubberne i udarbejdelse af grønne regnskaber samt at
udvikle de natur- og miljømæssige kompetencer i klubberne.
Det indgår i aftalen, at miljømålene og behovet for yderligere tiltag
hvert 3. år skal drøftes mellem DGU og Miljøstyrelsen.
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Strukturplanen for Kildebjerg
Denne lokalplan er et vigtigt led i at realisere en spændende strukturplan for Kildebjerg området, som Ry Byråd og derefter Skanderborg
Byråd har arbejdet målbevidst med gennem flere år.
Strukturplanen sammentænker intentionerne med Kildebjerg og sikrer,
at lokalplanlægningen sker med baggrund i en hensigtsmæssig og
attraktiv helhed. Lokalplan nr. 118 giver mulighed for etablering af
golfbanen i Kildebjerg Ry.
Det er 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.

Forløb
1997

Arealet delvist udlagt i kommuneplan
1997 for Ry Kommune og Regionplan 1997 for Århus Amt.

2000

Arealet delvist udlagt i kommuneplan
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. vidensbaserede erhverv til Ry.

Ry-området har en bred erhvervsstruktur, men med forudsætningerne
for at igangsætte en udvikling, der hidtil har været forbeholdt de største byer.

Forundersøgelser udarbejdes.

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

2002

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

2003

Kommunen vedtager bl.a. realiseringsstrategi og bygherrevejledning for
byggeri i Kildebjerg.

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

2004

Projektkonsulent ansættes.
Realiseringsstrategi vedtages af
Byrådet.
Lokalplan nr. 112 for vestlig del af
Kildebjerg vedtages.

Illustration (3D-model) af bebyggelsesplanen (2003) for et fuldt udbygget Kildebjerg område med golfbane.
2005

Kildebjerg Ry A/S etableres - et
privat/offentligt selskab, der har til
formål at realisere byudviklingen i
Kildebjerg Ry.
Byggemodningen af de første
boligparceller indenfor lokalplan nr.
112 igangsættes.

2006

Lokalplan 118 for golfbanen i
Kildebjerg Ry vedtages.
Lokalplan 128 for Kildebjerg erhverv vest vedtages.
Forslag til lokalplan 133 for udvidelse
af golfbanen i Kildebjerg Ry fremsættes i offentlig høring.

2007

Fra 1. januar indgår Ry Kommune i
Skanderborg Kommune.
Lokalplan 133 for udvidelse af
golfbanen i Kildebjerg Ry vedtages.

Model: Sven Allan Jensen as
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Boliger

Strukturplankort for
Kildebjerg Ry

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.

Strukturplanen illustrerer Ry Byråds 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 efterfølgende ændret i lokalplan 128.

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 sammenhængende 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 hullers golfbane,
der er tæt integreret med boliger og
erhverv i en grad som ikke hidtil er
set i Danmark.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning	
Regionplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for Århus
Amt 2005, vedtaget 6. december 2005. Efter kommunalreformen har
regionplanen status som landsplandirektiv.
Den del af lokalplanområdet, som er beliggende nord for Hårbyvej, er
i regionplanen udpeget som område, hvor skovtilplantning er uønsket.
Anvendelse som golfbane er i overensstemmelse med denne bestemmelse.

Kommuneplanen

Kommuneplan 2006 - 2018 for Ry Kommune blev vedtaget af Ry
Byråd den 27. juni 2006. Efter kommunalreformen er kommuneplanen
fortsat gældende plangrundlag for den tidligere Ry Kommune. I kommuneplanen er golfbanen beliggende i rammeområde 1.F.6 til fritidsformål. Dette er en videreførelse af det tidligere kommuneplantillæg
11-00.
Nærværende lokalplan dækker delvist et område, som er beliggende
uden for rammeområdet. Derfor er der samtidig med lokalplanen
vedtaget forslag til kommuneplantillæg 07-06, som ændrer grænserne
for rammeområdet.

Zoneforhold

Hele lokalplanområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.
Lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter § 35 i planloven, fordi
der i planen er indsat konkrete bestemmelser om byggeri og områdets
anvendelse jf. planlovens § 36 stk. 1 nr. 5.

Miljøloven

Der henvises til den til enhver tid gældende Miljølovgivning.
Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening inden
for lokalplanområdet.

LANdbrug
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Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt, der forudsættes ophævet
efter landbrugslovens regler i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.
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Ved Firgårde Skov gælder skovbyggelinie på 300 m efter Naturbeskyttelsesloven. Området ved Kildebjerg er i kommuneplanen og regionplanen udlagt til byvækst, hvorfor de bymæssige interesser er opprioriteret i forhold til indsigtsmulighederne til skovbrynet.

Naturbeskyttelsesloven

Nogle af de planlagte bygninger er beliggende inden for skovbyggelinie. Etablering forudsætter derfor dispensation for denne fra Skov- og
Naturstyrelsen.
Sydvestligt i området ligger en gravhøj, Mulehøj, der er omfattet af en
beskyttelseslinie på 100 m fra fortidsmindet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 18.
Endvidere ligger der umiddelbart syd for området en gravhøj, hvis
beskyttelseszone berører lokalplanområdet.
Fortidsmindernes tilstand (overflader og indhold) må ikke ændres,
og indenfor beskyttelseszonerne må der ikke foretages ændringer af
tilstanden.
Lokalplanen fastlægger en stiforbindelse, som passerer gennem Mulehøjs beskyttelseszone i en afstand af ca. 50 m fra gravhøjen. Stien
vurderes ikke at ændre tilstanden omkring fortidsmindet i negativ
retning (arealerne dyrkes landbrugsmæssigt i dag). Miljøcenter Århus
skal søges om dispensation fra § 18 til etablering af stien.
Endelig er der i den centrale del af lokalplanområdet en mose beskyttet efter § 3 i Lov om Naturbeskyttelse.
Mosen tænkes inddraget i et større, sammenhængende søområde.
Dette kræver dispensation fra Skanderborg Kommune, som skal søges
herom inden anlæg påbegyndes.

Inden for lokalplanområdets nordlige og nordøstlige afgrænsning
ligger nogle mindre arealer omfattet af fredskovspligt. Det er en
forudsætning for ibrugtagning af arealerne til golfbane, at Silkeborg
Statsskovdistrikt giver tilladelse til at etablere golfbane indenfor fredsskovsarealerne. Der må ikke foretages ændringer af fredsskovarealet
uden forudgående tilladelse eller dispensation fra Silkeborg Statsskovdistrikt.
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Museumsloven

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.

Lov om miljøvurdering af
planer og programmer

Folketinget vedtog den 5. maj 2004 Lov om miljøvurdering af planer
og programmer. Loven trådte i kraft den 21. juli 2004.
I forbindelse med behandlingen af lokalplan nr. 118 har Ry Kommune foretaget en screening af denne lokalplan vedr. miljøvurdering
af planen. Screeningen konkluderede, at lokalplanen ikke vil medføre
væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke var krav om en
egentlig miljøvurdering af planen.
Nærværende lokalplan 133 indeholder ikke bestemmelser, der muliggør en større miljøbelastning end lokalplan nr. 118, og det konkluderes
derfor, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurdering af planen,
idet det af lovens §3, stk. 2 fremgår, at der kun skal gennemføres en
miljøvurdering, hvis mindre ændringer i eksisterende planer må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejlovgivningen

Adgangsvejen i lokalplanområdet udlægges som offentlig vej.
Der er tinglyst vejbyggelinie på 15 m langs Skanderborgvej. Skanderborg Kommune er påtaleberettiget. Vejbyggelinien berører ikke
byggefelterne udlagt i lokalplanen.
Trafikbetjening i golfbanens anlægsperiode skal ske til mindst mulig
gene for naboområder og beboere inden for området. Anlægsplanen
skal redegøre for vejbetjening i anlægsperioden.

Grundvandsbeskyttelse

Olie- og kemikalieoplag må finde sted i byggefelt B, hvor banens
greenkeepergård med tilhørende bebyggelse kan etableres. Der vil
blive behov for at have et tankanlæg til brændstof til maskinel samt
opbevaring af kemikalier mv., der anvendes til pasning af banen.
Begge dele forudsættes at ske på sikker og forsvarlig måde.
Anvendelse af gødskning og pesticider inden for området skal begrænses mest muligt.
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Teknisk forsyning
Elforsyning sker fra Østjysk Energi.

Elforsyning

Vandforsyning sker fra Firgårde Vandværk med hensyn til drikkevand.

Vandforsyning

Vanding af golfbanen kan etableres ved vanding fra søer i golfbaneområdet, fra eksisterende eller nye vandboringer såfremt der kan
opnås vandindvindingstilladelse til det.

Lokalplanområdet hører ikke under forsyningsområdet for Ry Varmeværk.

Varmeforsyning

Der må anvendes individuel opvarming jf. Skanderborg Kommunes
varmeplan.

Lokalplanområdet er omfattet af Skanderborg Kommunes spildevandsplan.

Kloakforsyning

Spildevand tilsluttes det offentlige kloaksystem.
Overfladevand føres til nedsivning inden for området.

Affaldsstativer skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, det
vil sige tæt på vejarealet.
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Lokalplan nr. 133 – Kildebjerg Ry - Golfbane II
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 skabe mulighed for
etablering af en 18-hullers golfbane med
tilhørende pay-and-play bane, klubhus,
greenkeepergård og parkeringsforhold
samt supplerende rekreative aktiviteter.

1.2

Lokalplanen skal sikre offentligheden
adgang til området.

1.3

Lokalplanen skal sikre indpasning af anlæg, bebyggelser og beplantning i landskabet, og give grundlag for landskabelige oplevelser fra de enkelte bygninger /
ejendomme og veje / stier.

1.4

Lokalplanen skal sikre en nænsom bearbejdning af landskabet.

1.5

Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen i
området (klubhus og tilhørende faciliteter) udføres i attraktiv kvalitet.

1.6

Lokalplanen skal sikre en trafiksikker
vej- og stistruktur.

1.7

Lokalplanen skal sikre et sammenhængende net af stiforbindelser, der forbinder
området med byen, skoven, Knudsø og
det øvrige byudviklingsområde.

1.8

Lokalplanen skal sikre, at golfbanen
indrettes under hensyn til sikkerhed inden for golfbaneområdet og i forhold til
omgivende veje, boliger og lignende.
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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.
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§2

område og zonestatus

2.1.

Lokalplanområdet afgrænses som vist
på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende
matrikelnumre:
3fd, 3fe, 9a og 9m, samt del af 3al, 3el,
3hx og 9n - alle Siim By Dover,
5f, 8b, 8c, 9d, 10q, 11c, 11d, 11e, 15d,
15e, 15f, 15h og 26 samt del af 2a, 3q,
5c, 6f, 6l, 8a, 9a, 9d, 10c, 10k og 15a alle af Firgårde By, Dover
samt del af offentlig vej litra ”ae” og
”f”, samt alle parceller indenfor lokalplanområdet, der efter den offentlige
bekendtgørelse udstykkes fra de nævnte
ejendomme.

2.2

Lokalplanens område er beliggende i
landzone.

2.3

Bebyggelse efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

§ 3 	Områdets anvendelse
3.1

Lokalplanområdet kan anvendes til
fritidsformål i form af golfbane med
tilhørende drifts- og klubfaciliteter samt
til fredskov og rekreativt område.
Der kan inden for området indrettes faciliteter til supplerende fritidsformål som
f.eks. tennisbaner, skatersti, petanque,
legepladser, ude-skak, ridesti mv. som
kan indpasses i området under hensyn til
golfbanens sikkerhed og funktion.

3.2

Inden for byggefelt A, der er vist på kortbilag 2, kan der opføres en bebyggelse
til klubhus (administration, klublokaler,
omklædningsrum, toiletfaciliteter mv.),
tilhørende café/spisested, mindre butik
med salg af golfudstyr samt opbevaringsfaciliteter.
Etagearealet til butiksformål, som kun
kan etableres i forbindelse med klubhuset, må for lokalplanområdet ikke overstige 200 m2.
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3.3

Inden for byggefelt B, som er vist på
kortbilag 2, kan der etableres maskinhus/
greenkeepergård til brug for anlæggets
maskiner og øvrige driftsmateriel, herunder tankanlæg til brændstof, opbevaring
samt mandskabsfaciliteter som omklædning, bad, frokoststue og greenkeeperkontor.

3.4

Inden for byggefelt C, som er vist på
kortbilag 2, kan der etableres overdækkede udslagssteder i forbindelse med
golfbanens driving range.

3.5

De golfbanearealer, der tåler færdsel
i vinterperioden (medio november til
medio marts alt efter snesituationen)
kan anvendes til vinteraktiviteter (f.eks.
skiløb).

§ 4 	Veje, stier og parkering
	Veje
4.1
Der udlægges veje som vist på kortbilag
nr. 2. Vejene udlægges med følgende
bredde:

•
•

		

Fordelingsvej A: 14 m, jf. tværprofilet
Øvrige nye veje: 5 m, heraf 3 m kørebane
På strækningen markeret med skravering
på kortbilag nr. 2 skal fordelingsvej A
indrettes til kørsel med maks. 30 km/t

4.2

De eksisterende veje, der er vist på kortbilag 2, skal fastholdes som vejanlæg og
tilsluttes den nye fordelingsvej som vist.

4.3

Ud over ovennævnte veje kan der indrettes interne arbejdsveje på golfbanen til
brug for den løbende vedligeholdelse af
banen.

Tværprofil Fordelingsvej
Profil A, jf. kortbilag nr. 2:

Fordelingsveje - A: 14 m i alt
- heraf 6½ m kørebane, 2 x 2½ m sti, 2 m rabat med vejtræer og ½ m
siderabat.

	Stier
4.4
Der skal anlægges offentlige stier som
vist på kortbilag nr. 2 med en fast belægning på 3 m. Stinettet skal betjene hele
Kildebjerg Ry og have forbindelse til
stinettet i naboområderne.

Januar 2008
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4.5

Ud over ovennævnte stier kan der i
området opstå naturstier (trampestier),
der efter behov kan suppleres med grus,
stenmel eller lignende.

	Parkering
4.6
Der udlægges areal til parkeringspladser
indenfor et afgrænset område som vist på
kortbilag nr. 2. Der skal ved golfbanens
etablering anlægges 150 P-pladser inden
for området.

4.7

Inden for byggefelt A (klubhus) som vist
på kortbilag 2 skal der anlægges mindst
15 parkeringspladser, heraf minimum 4
parkeringspladser forbeholdt handicappede.

4.8

Hvis ovennævnte antal parkeringspladser
i praksis viser sig utilstrækkelige, kan der
etableres yderligere 100 parkeringspladser indenfor det afgrænsede område jf. §
4.6.

4.9

Campingvogne og både må ikke parkeres
inden for lokalplanens område.

4.10

Færdselsarealer skal indrettes efter principperne for tilgængelighed for alle.

§ 5 	Teknisk forsyning
5.1

Der må ikke fremføres luftledninger.

5.2

Der må ikke etableres synlige sende- eller modtageranlæg inden for lokalplanområdet.

5.3

Stibelysning skal udføres som parkbelysning. Naturstier må ikke belyses.

5.4

Området elforsynes fra Østjysk Energi.

5.5

Varmeforsyning sker i henhold til Skanderborg Kommunes varmeplan.
Bebyggelsen i området forsynes ved
individuel opvarmning.
Energiforbruget kan minimeres ved udnyttelse af solvarme.

Illustrationen viser, et eksempel på overdækkede
udslagssteder på driving range jf. § 6 stk .5
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5.6

5.7

Kloakering sker i henhold til Skanderborg Kommunes spildevandsplan. Overfladevand nedsives på egen grund.
Området vandforsynes fra Firgårde
Vandværk for så vidt angår drikkevand.
Hvad angår vanding af golfbanen kan der
etableres vandindvinding fra søer eller
boringer i området. Dette kræver vandindvindingstilladelse.

5.8

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

§ 6 	Bebyggelsens omfang og 		
placering
6.1

6.2

Ny bebyggelse må kun placeres inden
for byggefelterne A, B og C som vist på
kortbilag 2.
Inden for byggefelt A kan der opføres
bebyggelse med et etageareal på maksimalt 1.400 m2, og et bebygget areal på
maksimalt 1.200 m2.

6.3

Inden for byggefelt B kan der opføres
maskinhus/greenkeepergård med et maksimalt etageareal på 1.200 m2.

6.4

For byggefelt A og B gælder, at intet
punkt af en bygnings ydervæg eller
tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m målt i forhold til eksisterende
terræn.

6.5

Inden for byggefelt C kan der opføres
overdækkede udslagssteder med en maksimal højde på 4,5 m.

6.6

I forbindelse med bebyggelse må der
foretages terrænreguleringer på +/- 0,8 m
i forhold til eksisterende terræn.

6.7

Der må ikke opstilles skurvogne, pavilloner, togvogne og andre typer bygninger
af midlertidig karakter.
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Bygningen
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
terrænbearbejdninger.
Herudover
skal der
naturligvis
også tages
hensyn til
solorientering
og udsigtsforhold.

Bo

lig

ve

j

Højdekurver
77,0

Der er
muligheder
for at udnytte
grundens terrænforskelle
arkitektonisk
og derved

76,0
75,0
74,0

73,0
72,0

opnå spændende
planløsninger
med forskudte
Bo
lig
ve
planer/niveauer
j
gennem huset,
dobbelthøje rum,
høje kældre eller
Højdekurver
én etage mod
77,0
én side og to
76,0
etager mod den
anden side, samt
75,0
spændende ter74,0
asserede haver.
71,0

73,0
72,0
71,0

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 krav til facadeafslutninger mod terræn.
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Det kan dog i forbindelse med byggearbejde tillades, at der i byggeperioden
opstilles skurvogne som opfylder kravene i Arbejdstilsynets skurvogns-regulativ.
Der skal i forbindelse med byggearbejde
ske oprydning af materialer og affald.

Referencefotos
Eksempel på bebyggelser, der på forskelig vis illustrerer den påtænkte arkitektoniske fremtræden for byggeri i lokalplanområdet.

6.8

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

6.9

Byggeri skal opføres og indrettes efter
byggelovgivningens regler om tilgængelighed for alle.

§ 7 	Bebyggelsens ydre 			
fremtræden
	Facader
7.1
Ny bebyggelse skal opføres af tegl - som
blank mur eller pudset mur - eller med
facadebeklædning af træ.
Træfacader kan fremstå malede eller som
naturtræ i følgende sorter: cedertræ, teak,
mahogni, lærk eller andre hårde træsorter.

7.2

Pudsede facader skal males i farverne
hvid, sort eller grå eller i farver inden for
jordfarveskalaen. Træfacader, der males,
skal males i samme farver.

7.3

Facader skal fremstå som en helhed fra
sokkel til tag.

	Tage
7.4
Som materialer til tagdækning skal anvendes ikke-reflekterende tegl, betontagsten, mørk patineret zink eller listetækket
tagpap i sort eller koksgrå.

På udslagssteder i byggefelt C må taget
dog udføres som tagterrasse.

Klubhuset kan udføres på mange forskellige måder inden for de
fastlagte bestemmelser. Bebyggelsen må gerne gives moderne
formgivning og materialevalg, og der må gerne arbejdes med
alternative energiformer og/eller højteknologiske/innovative
løsninger.
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	Vinduer
7.5
Vinduer skal udføres med smalle og velproportionerede profiler, der ikke virker
dominerende.
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7.6

Glas monteret i facader mod syd og vest
skal have en lystransmission på minimum 65 % og må ikke have en udvendig
spejlingsrefleks større end 10 %.
For glas monteret mod nord og øst kan
anvendes standardglas.

	Skiltning
7.7
Skilte med klubbens/foreningens/virksomhedens navn og bomærke kan opsættes i umiddelbar nærhed eller direkte
på ejendommens bygninger. Skilte skal
tilpasses bygningens formsprog og farvevalg, og må ikke virke dominerende.
Skiltene må ikke være reflekterende eller
bevægelige.

Skiltning må kun finde sted med Skanderborg Kommunes godkendelse.

§8

Golfanlæg og ubebyggede
arealer

8.1

Områdets karakter af åbent, kuperet
landskab skal bevares i en bearbejdning
til parklandskab.

8.2

Golfanlægget kan kun etableres på baggrund af en samlet anlægs-,beplantningsog plejeplan for området. Den endelige
plan må ikke afvige væsentligt fra kortbilag 3. Planen skal godkendes af Skanderborg Kommune.
Planen kan godkendes når de nødvendige
tilladelser og dispensationer fra andre
myndigheder vedrørende ændringer
i tilstanden af fredskovsarealet, mose
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §
3 samt vedrørende frilægning af rørlagt
vandløb er opnået (se § 13).

8.3

Plejeplanen for området skal redegøre
for, hvordan der gødskes og vandes,
hvordan buske og træer beskæres, naturområder og vandhuller vedligeholdes
samt hvordan veje, stier og parkeringspladser passes.
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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
murværk, samtsom træbeklædning.
Facader kan males i farverne i gråtoneskalaen, samt sort
og hvid.

Tagformer
Tage kan udformes frit.
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.

Vinduer
Vinduer skal udføres med smalle profiler for at opnå en vis
lethed i udseendet.
Der må ikke anvendes spejlende glas.

Beplantning
Princippet for beplantning i området er, at området skal
fremstå med åbent præg med solitær træer og større og
mindre grupper af lokalt hjemmehørende arter som f.eks.
bøg og eg.
I området omkring driving range etableres en mere sammenhængende beplantning, der indrammer driving range,
og forlænger skovbrynene ned til klubhusområdet.
Beplantningerne på banen etableres dels af æstetiske og
oplevelsermæssige grunde, og dels af sikkerhedsmæssige
grunde. Endelig tjerne beplantningen det formål at være
fodrings- og opholdsområde for dyrelivet.
Parkeringsarealer beplantes for dels at give skygge til bilerne og dels for at skjule parkerede biler i landskabet.
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Det er formålet med planen at sikre, at
der anvendes biologiske midler i størst
muligt omfang, og pesticider og gødning
i mindst muligt omfang.

Friarealer og haver
Hvis terrænet skal reguleres gøres det mest nænsomt
ved udformning 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.

Bo

lig

8.4

Eksisterende terræn skal i videst muligt
omfang bevares.
På udslagssteder (tee-steder), greens og
bunkers må der foretages terrænreguleringer på maksimalt +/- 1,5 m. i forhold
til eksisterende terræn. Andre steder på
banen må der maksimalt foretages terrænreguleringer på +/- 0,8 m i forhold til
eksisterende terræn.

8.5

Der må etableres nye vådområder/søer
i området i princippet som vist på kortbilag 4. Dette kan ske bl.a. ved lukning
af de til brug for landbruget tidligere
etablerede markdræn, ved genåbning af
det rørlagte vandløb mv.

ve

j

Højdekurver
77,0
76,0
75,0
74,0
73,0
72,0
71,0

Bo

lig

ve

j

Højdekurver
77,0
76,0
75,0

74,0
73,0

72,0
71,0

Farver, der
Skråninger
kan
anvendes
over 1:4 bør
som
bundfarve
suppleres
på
skilte, jf.
med trin. Hvis
bestemmelsen
skråninger
ifor
§9
stk. 13:
stejle,

Eventuel nødvendig udgravning må
kun ske efter en anlægsplan godkendt
af Skanderborg Kommune. Nye søer/
vandhuller med en overflade på mere
end 100 m2 vil jf. gældende lovgivning
umiddelbart blive omfattet af §3 i Lov
om Naturbeskyttelse.

kan muld-

laget
erodere.
1.
Caput
Jordskråninger
mortum
6030 bør ikke være
Y90R
mere stejle end
2.
Rød okker
1:2.
4550 - Y90R
9.13
Derudover skal
3.
Mørk
okker
man
være
op2040
- Y20R
mærksom
på
terrænforhold4.
Mørk

ene i forbindelse med adgangen fra fastlagt kote i vejen
og placering af garage/carport i forhold til vejkoten.

8.6

Eventuel overskudsjord fra etablering af
søer skal udlægges inden for området i
lag på maksimalt 20 cm’s tykkelse.

8.7

Der må ikke etableres golfanlæg (tee-steder, fairways og greens) nærmere end 10
m fra eksisterende søbredder/vådområder
i lokalplanområdet.

8.8

Golfbanen skal indrettes under hensyn
til sikkerheden inden for området og i
forhold til naboområder (boliger, veje,
stier mv.)

8.9

Der skal etableres beplantninger i princippet som vist på kortbilag 4. Beplantning skal ske med lokalt hjemmehørende
arter.

8.10

Langs mindst 50 % af de eksisterende
skovbryn skal der i en bredde af 5 m udlægges arealer til tilgroning af høje urter
og lignende for at forbedre grundlaget
for et rigt insektliv.

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 og ved naboskel.
Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens 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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8.11

Ubebyggede arealer skal ved befæstning
og beplantning eller lignende gives et
ryddeligt udseende.
Der må ikke etableres udendørs oplag.

8.12

Fælles udearealer og lignende indenfor
byggefelt A skal anlægges og indrettes
efter principperne om tilgængelighed for
alle.

8.13

Skiltning på baneområdet, som er relateret til baneanlægget, må forekomme når
skiltene opsættes overvejende på teestederne. Skilte skal udføres så diskrete
som muligt i henhold til bekendtgørelse
nr. 840 af 4. september 2000 og i en
farveskala svarende til den deri angivne.

8.14

For området markeret som sikkerhedszone på kortbilag 2 gælder følgende: Området opretholdes som skov. Ophold i
området vil være for egen risiko i forhold
til spillet på banen og banens ejere, lejer,
spiller mv. kan derfor ikke pålægges
erstatningskrav for evt. skader på mennesker, dyr eller materiel som måtte finde
sted i området. Driften af skoven skal
ske under hensyntagen til, at området er
en del af golfbanens sikkerhedszone.

Farver, der kan anvendes som bundfarve på skilte jf.
bestemmelsen i § 8.13:
1) Caput mortum 6030 - Y90R
2) Rød okker 4550 - Y90R
3) Mørk okker 2040 - Y20R
4) Mørk pariserblå 8010 - R90B
5) Blågrå 5020 - R90B
6) Lys blågrå 4010 - R90B
7) Mellemgrå 4005 - R80B
8) Mørk grå 7000 - N
9) Lys umbra 4005 - G80Y
10) Kromoxidgrøn 6020 - G10Y
11) Grøn jord 7010 - G30Y
12) Vogngrøn 8010 - G10Y
13) Græsgrøn

§ 9 	Forudsætning for 			
ibrugtagning
9.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal der
ske tilslutning til:
•
den offentlige kloak i henhold til
		
spildevandsplanen, og
•
		

vandværket i henhold til 		
vandforsyningsplanen.

9.2

Golfanlægget kan ikke tages i brug, før
det over for Skanderborg Kommune med
detailtegninger dokumenteres, at de sikkerhedsafstande, som Dansk Golf Union
anbefaler, er opfyldt.

9.3

Golfanlægget kan ikke tages i brug før de
i § 4.6 og 4.7 nævnte parkeringspladser
er etableret.

Januar 2008
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9.4

Senest samtidig med ibrugtagning af
golfbanen skal der være anlagt offentlige
stier i henhold til lokalplanens § 4.4.

9.5

Senest samtidig med påbegyndelsen af
etableringen af golfbanen skal der være
anlagt veje jf. § 4.1 og 4.2.

9.6

Golfanlæg inden for fredskovsareal kan
ikke anlægges før der er opnået tilladelse
hertil fra Silkeborg Statsskovdistrikt efter
§ 13.

§ 10	Ophævelse af lokalplan

Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra
lokalplanens 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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10.1

Lokalplan nr. 118 for Kildebjerg Ry Golfbane vedtaget 25. april 2006 ophæves ved den endelige vedtagelse af
nærværende lokalplan for så vidt angår
nærværende lokalplanområde.

§ 11

servitutter

11.1

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanen, fortrænges af denne.

11.2

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

§ 12 	dispensationer
12.1

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.

12.2

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af
indsigelser og ændringsforslag.
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§ 13

Lokalplanens
retsvirkninger

13.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og
offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge
§ 18 i lov om planlægning, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2

Lokalplanen medfører ikke pligt til etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i
planen.

13.3

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

13.4

Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen er omfattet af de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i
byggelovgivningen.

§ 14

tilladelser efter anden 		
lovgivning
Uanset forudstående bestemmelser kan
der ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før det er opnået dispensation/tillaldelse hertil fra:

14.1

Silkeborg Statsskovdistrikt for så vidt angår ændringer og anlæg mv. i fredskoven
nordligt i området.

14.2

Miljøcenter Århus for så vidt angår
ændringer i tilstanden for mose beskyttet
efter naturbeskyttelseslovens § 3.

14.3

Miljøcenter Århus for så vidt angår ændringer af tilstande inden for en afstand
af 100 m fra fortidsminder/gravhøje
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §
18.

14.4

Skanderborg Kommune for så vidt angår
tilladelse efter vandløbsloven til frilægning af rørlagt vandløb.

Januar 2008
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§ 15	Vedtagelsespåtegnelse

30

15.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Ry Byråd den 28. november
2006.

15.2

I henhold til § 27 i lov om planlægning
vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 19. december 2007.
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