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

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvor-
dan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal 
placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokal-
planen består af:

Redegørelse, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens 
bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares des-
uden 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 uddyb-
ning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørel-
sen være udslagsgivende for tolkningen.

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

Bilag:

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

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er dispo-
neret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestem-
melserne og er bindende.

Typografi sk kort der viser terrænforholdene i området. 

Terrænreguleringsplan der viser hvordan områdets terræn-
regulering er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 
lokalplanbestemmelserne og er bindende. 

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN?

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

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udar-
bejde et lokalplanforslag.

LOKALPLANFORSLAGET

 Hvad er en lokalplan?
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Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan off ent-
liggøres  det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne 
lejlighed til at komme  med bemærkninger, indsigelser eller 
forslag til ændringer. Når  off entlig hedsperioden er slut 
vurderer byrådet, i hvilken udstrækning  man vil imøde-
komme 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 planfor-
slag, starter  pro ce duren forfra med off entliggørelse af et nyt 
lokalplanforslag.

DEN ENDELIGE LOKALPLAN

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendt-
gjort den i avisen, samt indberettet planen til det landsdæk-
kende digitale register www.plansystem.dk, er den bindende 
for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens områ-
de. 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 off entliggjort, kan 
fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - 
også efter ejerskifte.

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

RETSVIRKNINGER

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet 
Retsvirkninger i lokalplanen.
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 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske fra grund-
ejer om byudvikling. Formålet med lokalplanen er under 
hensyntagen til beskyttelse af grundvand at muliggøre udvi-
delse af Ry by med et nyt boligområde.

Lokalplanlægningen er 2. etape i realiseringen af den østlige 
del af Kildebjerg Ry, og er udarbejdet på baggrund af lokal-
plan nr. 1094 – kildebjerg Ry øst, som er rammelokalplan 
for området. 

Et vigtigt formål med lokalplanen er, at den konkrete byud-
vikling kommer til at kunne ske samtidig med beskyttelse 
af grundvandet, som er yderst sårbart under den sydlige 
halvdel af lokalplanområdet.

 Lokalplanens baggrund,  formål og 
indhold
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 LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af det sam-
lede Kildebjerg Ry byudviklingsområde. Lokalplanområdet 
er på ca. 9 ha eller 90977 m², og er omkranset af lokalplan 
1094 og følger delvist delområdegrænser fra denne eksi-
sterende lokalplan. Lokalplanområdet består af lokalplan 
1094’s delområde B, de 3 nordlige dele af delområde C, samt 
den nordøstlige del af delområde D. 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til landbrugs-
drift, men er opkøbt af Kildebjerg Ry A/S med det formål 
at realisere den byudvikling, som har været intentionen for 
området siden 2004. Arealerne inden for lokalplanområdet 
er ubebyggede og uden blivende beplantning. Byggemod-
ning i området er påbegyndt efter vedtagelsen af lokalplan 
1094.  

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent via rundkørsel på 
Skovagervej. 

Lokalplanområdet ligger i et bølget morænelandskab, som 
overvejende skråner fra sydøst og ned mod nordvest – dvs. 
fra Skanderborgvej og Skovagervej ind imod golfbanen. 

Der er samlet set en terrænforskel på 5,5 m fra de højst til de 
lavest beliggende arealer. Lokalplanområdet ligger et sted, 
hvor særlig grundvandbeskyttelse er nødvendig. Inden for 
lokalplanens område skal lokalplanen blandt andet stille 
krav til håndteringen af regnvand, så det sikres, at der til 
grundvandsdannelse nedsives regnvand, der ikke er forure-
net med miljøfremmede stoff er, og så det sikres, at regnvand 
forurenet med miljøfremmede stoff er netop ikke nedsives, 
men ledes til bassin med tæt membran.

 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Lokalplanområdets afgrænsning og omgivelser er vist på 
ortofotoet side 6.

Lokalplanområdet er en del af en samlet helhedsplan for Kil-
debjerg Ry byudviklingsområde. Lokalplan 1112 er 2. etape i 
Kildebjerg Ry Øst.

Vest, nordvest og nord for lokalplanområdet ligger der golf-
bane, stier og rekreative ”pulsparker”. Øst for lokalplanom-
rådet ligger landsbyen Firgårde. Mod syd ligger et erhvervs-
område. I de nære omgivelser inden for lokalplanområde 
1094 er der planlagt boliger i form af parcelhusgrunde mod 
vest og fælles arealer i forskellig størrelse mod syd, nord, og 
øst. Der er som en del af lokalplan 1094 planlagt stier i om-
rådet som interne stiforbindelser og større stiforbindelser 
mod det resterende Kildebjerg Ry og Ry bymidte.
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 LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen giver mulighed for at området kan indrettes til 
boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Områ-
det er inddelt i 5 delområder:

• Delområde B giver mulighed for parcelhusbebyggelse i 2 
etager på grunde af 800-1000 m2. 

• Delområde C1, C2 og C3 giver mulighed for både åben-
lav bebyggelse på små grunde og tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsen kan opføres i 2 etager.

• Delområde D skal indrettes til fælles friareal.

De muligheder som byggelovgivningen giver for at drive 
liberalt erhverv i boligområder tilsidesættes ikke med denne 
lokalplan. 

Terrænreguleringen:

Det er en generel erfaring med parcelhusbyggeri i kupere-
de områder, at det er meget vanskeligt at opnå en attraktiv 
landskabsoplevelse, når områderne bebygges. Selv forholds-
vis små naturlige terrænforskelle fl ades ud omkring boli-
gerne, og rigtig mange boligområder kommer til at bestå af 
mange små individuelle vandrette arealer omkring hver sit 
hus og med skråninger og/eller støttemure mellem husene 
og ud mod omgivende veje og landskab.

I planlægningen af Kildebjerg Ry Øst er der taget udgangs-
punkt i, at der kommer til at ske en terrassering af området. 
Den bærende idé med hele strukturen i lokalplanområdet 
er at terrassere området samlet i forbindelse med bygge-
modningen, således at der bygges på store fælles plateauer 
omkring boligvejene frem for på individuelle plateauer i 
forbindelse med hvert enkelt hus.

Lokalplanen muliggør derfor en landskabelig bearbejdning 
i forbindelse med byggemodningen, som fremgår af Bilag 
4 Topografi /eksisterende terræn og Bilag 5 Terrænregule-
ringsplan/byggemodnet terræn. Der er tilstræbt jordbalan-
ce, og terrænbearbejdningen fl ytter langt overvejende rundt 

Landskabssnit visende det eksisterende terræn med stiplet linje og terrænreguleringen med optrukket linje. 
Snittene er vist med dobbelt højde i forhold til længderne. Øverst: Snit A-A nord - syd, med støjvold og 
Skanderborgvej til højre i snittet. Nederst: Snit B-B nordvest - sydøst, med Skovagervej til højre i snittet.

A - A

B - B

Diagram som viser eksisteren-
de og fremtidigt terræn med 
snitlinjer. Diagrammet viser 
hele Kildebjerg Ry Øst. 

A

A

B

B
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på jord inden for området. De steder, hvor jordbearbejdnin-
gen er størst, bliver der afgravet op til 1,5 m jord / påført op 
til 2,5 m jord. I langt de største dele af området er terrænre-
guleringen mindre. For at kunne overholde vejregler, tilgæn-
gelighedsregler mv. og for at opnå bedst mulig jordbalance, 
vil det i forbindelse med byggemodningen være muligt at 
tilpasse terrænreguleringsplanen lokalt med maks +/- 0,5 
meter. Lokalplanen fastlægger derudover, at der efter bygge-
modningen ikke må ske terrænregulering i forbindelse med 
byggeri på grundene i området, og heller ikke senere. På den 
måde sikres det, at terrænet fastholdes i de store bugtede 
plateauer, der er intentionen med planen.

Vej- og stibetjening:

Hele lokalplanområdet vejforsynes fra Skovagervej og fra en 
rundkørsel placeret centralt i forhold til lokalplanområdet. 
Fra rundkørslen og ind i lokalplanområdet mod vest anlæg-
ges en stamvej med cykel/gangsti i begge sider, træer i begge 
sider og grønne rabatter. Boligvejene udgår mod syd og nord 
fra stamvejen. 

Boligvejene gives et asymmetrisk udlæg med en rabat med 
træer i den vestlige side. For bløde trafi kanter og sikker 
skolevej sikrer lokalplanen, at fortovene i lokalplanområdet 
ligger på østsiden af boligvejene, hvor der er bedst overblik. 
For enden af hver boligvej etableres der en vendeplads for 
større køretøjer. Alle boligveje tilsluttes i forbindelse med 
vendepladserne det stinet, der allerede er etableret i Kilde-
bjerg Ry. 

På boligvejene fastlægges placeringen af hastighedsdæm-
pende foranstaltninger i forbindelse med projekteringen af 
vejanlæggene.

Alle vejanlæg og stier, samt inventaret, udformes i overens-
stemmelse med de vejudlæg, der er etableret i den allerede 
udbyggede del af Kildebjerg Ry, og vil blive anlagt efter prin-
cipperne om tilgængelighed for alle. I forhold til parkering 
fastlægges det, at der i forbindelse med parcelhusudstyk-
ningen skal etableres to parkeringspladser på egen grund. 
Langs boligvejene vil der blive indarbejdet gæsteparkering i 
form af kørefaste rabatter på vestsiden af vejene. 

Ubebyggede arealer:

I lokalplanen udlægges der fælles arealer, der alle skal frem-
stå som grønne områder. Disse område udlægges omkring 
delområde C1, C2 og C3. 

I de grønne områder fastlægger lokalplanen, at der kan 
etableres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning. Der 
kan etableres rekreative faciliteter til f. eks. leg, motion samt 
mindre udeopholdsfaciliteter.
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Beplantning i delområde B:

De enkelte parcelhusgrunde adskilles af ensartede hække i 
avnbøg, som både sommer og vinter udgør en tæt og eff ek-
tiv afskærmning for indblik i haverne. Avnbøgen er valgt, 
fordi den er robust med sunde og tætte blade, og fordi det 
gyldne efterårs løv bliver siddende hele vinteren. Hækkene 
placeres vinkelret på områdets hældende terræn, således at 
der opnås en ensartethed og en udsigt mod Himmelbjergets 
markante højdedrag. 

I skellet mod boligvejens grønne siderabatter parallelt med 
vejen afgrænses parcelhusgrundene af en dobbelt række 
kornel, Cornus Sanguinea. Arealer mellem bygninger inden 
for byggefelter og vejskel indrettes dog som åben pladsdan-
nelse, hvilket sikrer, at det byrum, som boligvejen udgør, 
bliver harmonisk og virker beboet. Det er tænkt både visuelt 
og kriminalpræventivt og tryghedsskabende. Hække i nabo-
skel bagerst på parcelhusgrundene er ligeledes kornel, i en 
enkelt række. Kornellen kan klippes som hæk eller stå som 
pur. Om sommeren fremstår buskene med lyst grønt løv, 
som afskærmer for indblik fra vejen. Også om vinteren vil 
kornellens fi nkvistede tætte grenstruktur med de koralrøde 
grene ligeledes hindre indblik og lyse op. 

Beplantning i delområde C1, C2 og C3

Inden for delområde C1, C2 og C3 kan hække kun etableres 
som avnbøg. Dette er for at skabe lighed med delområde B. 
Der er mulighed for ikke at etablere hæk mod delområde D. 

Beplantningen i delområde D:

Beplantningen er planlagt, så den ikke fremstår med skov-
karakter, og trægrupperne placeres på en måde, der sikrer 
gode indblik til bebyggelsen og landskabet. Derfor er der 
fastlagt bestemmelser om at der skal vælges træsorter der 
maksimalt opnår en højde på 12 m.  

Bebyggelsens placering, omfang og udseende i del-
område B:

Parcelhusudstykningen er udformet sådan, at grundene i 
de enkelte rækker i videst muligt omfang er forskudt bag 
hinanden. Dette er gjort for at opnå luft omkring hvert 
enkelt hus og for at skabe så mange kig til landskabet og om-
givelserne som muligt. Landskabsplateauerne formes på den 
måde, at arealerne på begge sider af hver boligvej er i niveau 
med den pågældende boligvej. Det betyder, dels at regler 
om tilgængelighed til boligerne osv. er overholdt fra start på 
hver enkelt grund, dels at alle husene langs samme boligvej 
ligger over for hinanden i samme niveau, og husene skaber 
dermed et harmonisk rum omkring vejen. Terrænforskelle-
ne mellem plateauerne placeres bagest på hver anden række 
grunde.

For at understøtte intentionerne om luft og kig i delområdet 
fastlægges der, inden for delområde B, et byggefelt for hver 
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enkelt byggegrund. Den primære bebyggelse på grunden 
– dvs. boligen og carporte/garager, skal placeres inden for 
byggefeltet. Ideelt set betyder det, at alle husene får en have 
til alle fi re sider – dog er det ikke alle steder forskydning-
erne mellem grundene er lige markante. I haverne må der 
placeres småbygninger på op til 10 m² – f.eks. mindre skure, 
legehuse, drivhuse o.l. Disse skal holde en afstand på mindst 
1 m fra skel.

Byggefelterne placeres som følger:

Mod boligvej: 2,5 m

Mod naboskel: 2,0 m til den side, som byggefeltet ligger 
tættest på.

På de grunde, der indeholder en skråning, dvs. grundene 
i række 4, stopper byggefeltet 4,0 m fra bagskellet. På de 
fl este grunde er skråningen 2,5 m bred, dermed er bygefeltet 
trukket væk fra skråningen og der er mulighed for, at man 
kan gå rundt om huset. Terrænet må ikke reguleres efter 
byggemodning og skråningen må dermed ikke ændres eller 
fl yttes. Ønsker man en større afstand mellem hus og skrå-
ning skal huset være trukket lidt væk fra byggefeltets kant. 

På de grunde, der ligger på toppen af en skråning, dvs. 
grundene i rækkerne 3 og 5, stopper byggefeltet 2,5 m fra 
bagskellet.

På den fjerde side, altså inde midt på grunden, er der ikke 
en nærmere defi nition af byggefeltets afstand til noget. Der 
er det søgt at ramme cirka midt på grundene men under 
hensyn til hver enkelt grunds geometri og størrelse, og at 
byggefeltet skal være bebyggeligt og tilstrækkeligt rumme-
ligt. Som vejledning for udformningen er det tilstræbt at 
give byggefelterne en dimension på omkring 15 gange 25 
meter, således at de bliver passende rummelige. 

Boligerne i delområde B må opføres i 2 etager. 

Da der ønskes en helhed i Kildebjergområdet, er der endvi-
dere fastlagt bestemmelser om, hvilke materialer og farver, 
bygninger i området må opføres i, samt bestemmelser om, 
at alle huse skal opføres med fl ade tage.

Bebyggelses placering, omfang og udseende i del-
område C1, C2 og C3

Inden for delområderne C1, C2 og C3 gives der med lokal-
planens bestemmelser mulighed for at der kan indrettes tæt-
lav og/eller åben-lav bebyggelse. Bebyggelsen kan ligesom i 
delområde B opføres i 2 etager. 

Idet grundstørrelsen for åben-lav byggeri er mindre end på 
almindelige parcelhusgrunde er der fastsat bestemmelser, 
som giver mulighed for at enkelte af bygningsreglementets 
bestemmelser tilsidesættes. Der gives eksempelvis mulighed 
for at én facade kan bygges i skel mod nabogrund, en høj 

Diagram fra lokalplan 1094, 
som viser princippet for bygge-
felternes placering i forhold til 
skel. Delområd eB i lokalplan 
1112 er indrettet efter samme 
princip. Kortet er ikke målfast.
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bebyggelsesprocent på 50% og at højdegrænseplaner ikke er 
gældende. 

Hensigten er, at der inden for delområde C1, C2 og C3 kan 
bygges alle typer huse inden for kategorien tæt-lav og åben-
lav byggeri, herunder kædehuse, dobbelthuse, rækkehuse, 
fritliggende huse eller gårdhavehuse. Der kan ikke etableres 
bebyggelse med vandrette lejlighedsskel. 

Bebyggelsen kan sammenbygges på forskellig vis, således 
at 2 individuelle boliger, som ikke har bebygget boligareal 
grænsende op mod hinanden, kan indrettes således at be-
byggelsen synes sammenbygget.



 
Lokalplan nr. 1112

Bemærkninger

13

REDEGØRELSE

  KOMMUNEPLAN

Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplan 16 indeholder retningslinjer for det aktuelle 
lokalplanområde inden for emnerne:

• Byfortætning i boligområder og lokalcentre

• Klimatilpasning af eksisterende byområder

• Blå og grøn struktur

• Tilgængelighed og parkering

• Støj i eksisterende byområder

• Hensynet til grundvandet

• Landskabelige interesser

 Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning

 REDEGØRELSE
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• Landskabskarakter

• Udsigter

• Lavbundsområder og mulige vådområder

• Klima og grundvand

• Oplevelseslandskaber

• Geologisk rammeområde

Lokalplanen er ikke i modstrid med disse retningslinjer.

Kommuneplanens rammer

Lokalplan 1112 ligger inden for rammeområde 50.B.25, som 
giver mulighed for tæt-lav, åben-lav og etagebebyggelse. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanram-
mens bestemmelser.

Lokalplanens bestemmelser om bebyggelses procenter er 
beregnet ud fra et gennemsnit af hele lokalplanområdet. 
40% af delområde C1, C2, C3 og D, hvor fælles arealer med-
regnes svarer til 50%, hvor fælles arealer ikke medregnes.  

 LOKALPLAN NR. 1094

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1094, som 
giver mulighed for boligbebyggelse i området. Lokalplan 
1094 angiver hvor veje, stier og fælles friarealer skal være og 
hvordan de skal indrettes. Lokalplan 1112 stemmer overens 
med disse bestemmelser.

Lokalplan 1094, var ikke byggeretsgivende for dele af om-
rådet og rummede kun delvist bestemmelser for byggeriets 
omfang, placering og udseende. Lokalplan 1112 fastsætter 
byggeretsgivende bestemmelser for disse emner. 

Lokalplan 1094 er overordnet set i overensstemmelse med 
lokalplan 1112. Dog er der ikke overensstemmelse vedr. 
beregningsmetode for bebyggelsesprocent. 

Lokalplan 1094 ophæves for delområde B, C og D i forbin-
delse med byrådets endelige vedtagelse af planen.

 KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND

Regnvand fra større regnskyl håndteres på overfl aden. Der 
er i lokalplanen bestemmelser om, at vejarealer indrettes 
med ensartet fald mod grønne områder således, at vand 
ledes i retning af disse. Mod boliggrunde skal veje etableres 
med høje kantsten, således at vand ledes væk fra boliggrun-
dene. 

I forbindelse med lokalplan 1094 er der planlagt regnvands-
bassin til yderligere opsamling af regnvand. 

Illustrationsplan fra lokalplan 
1094
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 NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER

Der er ikke internationale naturbeskyttelsesområder inden 
for lokalplanområdet, og der er ca. 1,7 km til Skærbro Kær, 
der indgår i det internationale naturbeskyttelsesområde, 
N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten 
Langsø og dele af Gudenå. Lokalplanen vil ikke medføre næ-
ringsstofudledning til luften eller overfl adevandet, som kan 
påvirke området.  Regnvandssystemerne vil, via et forsinkel-
ses- og sedimentationsbassin lige udenfor området, ledes via 
rør til forsinkelsesbassin på golfbanen hvor fra det føres via 
rør til åben grøft gennem Siim Mose området. Herfra ledes 
det igen via rør nedad Bakkelyvej og hvor dette rør rammer 
Isagervej ledes vandet mod nord langs Isagervej for at blive 
ført ud i Ry Møllesø et godt stykke nedstrøms Natura 2000 
området ved Skærbro Kær. Det vurderes på den baggrund, 
at lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000 området.

Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt 
bilag IV arter i området, men da lokalplanen omfatter et 
landbrugsareal, vurderes plante- og dyrelivet at omfatte al-
mindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder 
haren, som er vurderet sårbar på rødlisten. Da lokalplanom-
rådet er af begrænset udstrækning, og da der fi ndes tilgræn-
sende landbrugsarealer, vurderes det dog som usandsynligt, 
at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af arterne.

 NATURBESKYTTELSESLOVEN

Lokalplanområdet er ikke omfattet af § 3 om beskytte-
de naturtyper. De relativt nyetablerede søer/bassiner på 
golfbanen nordvest for lokalplanområdet er omfattet af § 
3. Ligeledes vil det planlagte regnvandsbassin umiddelbart 
vest for lokalplanområdet med tiden blive omfattet af § 3. 
Afl edningen af regnvand foregår via dette bassin via rør til 
forsinkelsesbassin på golfbanen via rør til åben grøft gen-
nem Siim Mose og via rør nedad Bakkelyvej.

Et mindre areal mod nord-nordøst inden for lokalplanom-
rådet er omfattet af § 17 om skovbyggelinje. Lokalplanen 
udlægger ingen byggefelter inden for skovbyggelinjen.

 GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Hele lokalplanområdet er kortlagt som område med drikke-
vandsinteresser. Mod syd ligger en større del af lokalplan-
området inden for det grundvandsdannende opland til Ry 
Vandværk. Omtrent det samme areal er desuden udpeget 
som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI), fordi det be-
skyttende lerlag er tyndt. Det betyder, at arealet er sårbart 
overfor forurening af grundvandet.

Når befæstelsesgraden øges ved byudvikling, vil der dan-
nes mindre grundvand. Grundvandsdannelse sker primært 
i sårbare områder, som der er tale om her med NFI og et 
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grundvandsdannende opland. Derfor er der behov for, at be-
fæstelse af ubebyggede arealer bliver holdt på et minimum i 
disse områder. Ved at begrænse befæstelsen minimeres risi-
koen desuden for at potentielt forurenet vand nedsives, idet 
der sker øget nedsivning i randen af helt befæstede arealer 
og ringe nedbrydning under delvis befæstede arealer. Det 
medfører en risiko for grundvandet, hvis pesticider og andre 
miljøfremmede stoff er anvendes på terrasser og indkørsler.

Lokalplanen stiller derfor nogle krav, der er vigtige, for at 
kunne beskytte grundvandet samtidig med byudvikling:

• Fælles friarealer skal fremstå med et naturpræg med 
lavt plejebehov. 

• For at sikre fortsat grundsvandsdannelse og minime-
re risikoen for forurening af grundvandet, indeholder 
lokalplanen bestemmelser om at omfanget af befæstede 
arealer kun må udgøre 20 % af de enkelte boliggrundes 
grundareal.

• Regnvandsbassiner etableres med tæt membran.

• Parkeringspladser, kørearealer og veje udføres med tæt 
belægning til at sikre mod nedsivning. 

• Regnvand fra parkeringspladser, kørearealer og veje må 
ikke nedsives uden forudgående rensning.

 MUSEUMSLOVEN

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse af lokalplan-
området. 

Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet frem-
komme fortidsminder, oldsager eller lignende, skal arbejdet 
standses i det omfang det berører fortidsminder, og Skan-
derborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslo-
vens §27.

Kulturhistoriske værdier:

Området er udpeget som en del af et kulturarvsareal af 
regional betydning beskrevet i 2004 for et større areal i 
og omkring Kildebjerg. Kulturarvsarealet dækker et større 
areal med 14 registrerede gravhøje, hvoraf de to er fredede. 
Højene er de nordlige af en større højgruppe, der er mest 
koncentreret omkring de fredede gravhøje og en øst herfor 
beliggende afl ang højgruppe i øst-vest orientering. Disse 
højgrupper afspejler en del af et formodet vejforløb fra 
oldtiden fra Dover Kirke i øst til Falgårde vejsystemet i vest. 
Mange af gravhøjene menes at være fra ældre bronzealder, 
men der er også fund fra stenalder i gravhøjene. Det synes 
oplagt, at der inden for kulturarvsarealet fi ndes en bronze-
alderbygd. I den vestlige del af området fi ndes desuden fl ere 
steder spor af en omfattende bebyggelse fra ældre jernalder. 
Således kendes der både spor efter hustomter og gruber 
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samt en jordfæstegrav fra ældre romertid. Højene er des-
uden truet af pløjning.

Inden for lokalplanområdet er der registreret 7 ikke-fredede 
fortidsminder, men ingen fredede fortidsminder, og heller 
ingen fortidsminde beskyttelseslinjer.

 BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, IN-
STITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres 37 parcel-
huse inden for delområde B samt ca. 30 til 50 boliger inden 
for delområde C1, C2 og C3. 

Lokalplanområdet ligger inden for dels Møllesskolens, dels 
Bjedstrup Skoles distrikt, og skal fremover samles under 
Mølleskolens distrikt. Fra Kildebjerg Ry Øst til Mølleskolen 
er der to muligheder for skolevej. Man kan cykle direkte 
til Skanderborgvejs cykelstier, som man kan følge helt til 
Mølleskolen. Eller man kan cykle på Kildebjergs interne 
stisystem via Kildebjerg Ry Vest til stitunelen under Knud-
hulevej, og videre til Mølleskolen via Ellemosen og Skander-
borgvej.

Børnetallet har i de seneste år udviklet sig således, at der 
kan blive behov for en ny institution i bydelen. Lokalplan 
1094 giver mulighed for at en sådan institution kan ligge 
umiddelbart sydøst for lokalplanområde 1112.

Kollektiv trafi k:

Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv trafi k i form af 
Teletaxa 7, der kører forbi på Skanderborgvej og gennem 
landsbyen Firgårde øst for lokalplanområdet. 

I lokalplanområdets sydøstlige hjørne ved rundkørslen 
Skanderborgvej/Skovagervej/Bakkelyvej har lokalbusrute 
311 og den åbne skolerute 420 stoppested. 

Afstanden mellem lokalplanområdet og Ry St. (tog) er ca. 3 
km.

  MILJØFORHOLD

Ved terrænregulering eller udgravning, hvor den biologisk 
aktive og absorberende overfl adejord fjernes, er der generelt 
meget reduceret mulighed for nedbrydning eller binding af 
miljøfremmede stoff er med en deraf følgende forøget risiko 
for nedsivning mod grundvandet. For at sikre grundvandet 
opfordrer Skanderborg kommune til, at miljøfremmede 
stoff er håndteres med omtanke.
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 LOV OM MILJØVURDERING

Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold 
til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (939 
af 03.07.2013) 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. 
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 Teknisk forsyning

 EL-FORSYNING

Lokalplanområdet ligger i AURA Energis forsyningsområde.

 VANDFORSYNING

Lokalplanområdet vandforsynes fra Ry Vandværk.

 VARMEFORSYNING

Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsynings-
anlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning.

Bebyggelse, der opfylder klassifi kationskravene for lavener-
gibebyggelse, er undtaget for tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning, jf. planlovens § 19, stk. 4.

 SPILDEVANDSFORHOLD

Spildevandsafl edning skal ske i henhold til gældende spilde-
vandsplan.

Området skal separatkloakeres.

Spildevandet fra lokalplanområdet afl edes dels til pum-
pestation og dels graviteres spildvandet ud.

Afl edningen af regnvand foregår via forsinkelsesbassin uden 
for lokalplanområdet via rør til forsinkelsesbassin på golfba-
nen via rør til åben grøft gennem Siim Mose og via rør ned 
ad Bakkelyvej.

 RENOVATION

Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn 
til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og ven-
depladser samt transportvejene mellem afhentningssted og 
renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kom-
munes regulativ for husholdningsaff ald. Yderligere oplys-
ninger fi ndes på: http://www.renosyd.dk/regulativ-for-hus-
holdsningsaff ald.
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 Tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder

 POLITIET

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til 
udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betyd-
ning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 
§ 100).

 KOMMUNEN

Inden for lokalplanområdet er der et mindre areal mod 
nord, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 17 om 
skovbyggelinje. Der må ikke uden dispensation fra Skan-
derborg Kommune placeres bebyggelse, campingvogne og 
lignende inden for arealet med skovbyggelinje, vist på Bilag 
2.

 MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG 
FISKERI

Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der 
ligger inden for matr. nr. 6 a og 6 p Firgårde By, Dover. Der 
må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, 
før Miljø- og fødevareministeriet har godkendt, at land-
brugspligten ophæves for dette areal. 

Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med 
Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Miljø- og 
fødevareministeriet kan i forbindelse med ophævelsen af 
landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugs-
loven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af 
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden 
landbrugsejendom.
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 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 forsyningsselska-
ber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx. dreje 
sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, 
fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke for-
syningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 
1529 af 23. november 2015 med senere ændringer - fast-
sættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte 
områder:

Lokalplan nr. 1112
Kildebjerg Ry Øst, etape 2

§ 1  FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre

1.1 At beskytte grundvandet gennem bestemmelser for indret-
ning af lokalplanområdet og udledning af overfl adevand,

1.2 At sikre at private udearealer og fælles friarealer indrettes 
sådan, at der stadig kan dannes grundvand,

1.3 At sikre at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål i 
form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse,

1.4 At sikre en markant udstykning i en samlet landskabelig 
helhed gennem  begrænsede bestemmelser for terrænregu-
lering og udstykning,

1.5 At sikre arealer til etablering af fælles friarealer, stiforbin-
delser og veje i sammenhæng med eksisterende lokalplan 
for Kildebjerg Ry Øst,

§ 2  OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 
Firgårde By, Dover 6bi, 6ce, del af 6dc og del af 6p 
samt alle parceller, der efter den 13.10.2016 udstykkes fra de 
nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne B, C1, C2, C3 og 
D, som vist på Bilag 2.

2.3 Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i Byzone.

§ 3  AREALANVENDELSE

Delområde B

3.1 Delområdet må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i 
form af fritliggende enfamilieshuse til helårsbeboelse.

3.2 På hver grund må der kun opføres eller indrettes én bolig.

 BESTEMMELSER 
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Delområde C1, C2 og C3

3.3 Delområderne må kun anvendes til åben-lav og/eller tæt-lav 
boligbebyggelse til helårsbeboelse. 

Delområde D

3.4 Delområdet må kun anvendes til fælles friareal. Der må 
etableres faciliteter til udendørs ophold, motion, leg og 
lignende.

3.5 Inden for delområdet kan der etableres vejadgang mellem 
vejforløb k-l og delområderne C1, C2 og C3. 

§ 4  UDSTYKNING

4.1 Der kan ske sammenlægning af eller arealoverførsel mellem 
de enkelte matrikler, således at veje, stier, delområder kan 
udstykkes for sig.

Delområde B

4.2 Udstykning skal ske som vist på kortbilag 2. Den enkelte 
boliggrund skal have direkte vejadgang fra en boligvej.

Delområde C1, C2 og C3

4.3 Delområderne kan udstykkes som storparceller

4.4 Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse skal grundstørrelsen 
være mindst 120m2

4.5 Ved udstykning til åben-lav bebyggelse skal grundstørrelsen 
være mindst 400m2 og højst 700m2

§ 5  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

5.1 Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager ud over eventuel 
kælder. Bygningsreglementets højdegrænseplan er ikke 
gældende.

Delområde B

5.2 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke 
overstige 30. Ejendommens andel i fælles arealer kan ikke 
medregnes.

5.3 Bebyggelse skal placeres inden for de på bilag 2 viste bygge-
felter.
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5.4 Byggefelterne er placeret som vist på bilag 2, med følgende 
afstande til skel: 
Mod vejskel langs boligvej: 2,5m
Mod naboskel: 2 m til den side, som byggefeltet ligger tæt-
test på. 
På grundene i række 4 stopper byggefeltet 4 m fra bagskellet
på grundene i række 3 og 5 stopper byggefeltet 2,5m fra 
bagskellet

5.5 Småbygninger på maks. 10m2 og maks. højde på 2,5 m må 
opføres uden for byggefelterne, men ikke nærmere skel end 
1 m.

5.6 Over stueetagen må der etableres tagterrasse.

5.7 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må være 
højere end 7,6 m over byggemodnet terræn.

Delområde C1, C2 og C3

5.8 Ved åben-lav bebyggelse kan den ene facade placeres i skel 
mod nabogrund.

5.9 Garager, carporte, udhuse, skure og lignende kan opføres i 
skel. 

5.10 Ved tæt-lav byggeri kan der etableres tagterrasse over 1. sal.

5.11 Bebyggelsen kan etableres som kædehuse, dobbelthuse, 
rækkehuse, fritliggende huse eller gårdhavehuse. Bebyggel-
sen kan sammenbygges via garage, carport, udhus, overdæk-
ninger, mure eller lignende, såfremt disse fremstår som en 
integreret del af bebyggelsen, med ensartethed i materiale 
og form. 

5.12 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må være 
højere end 8,5m over byggemodnet terræn. 

5.13 Bebyggelsesprocenten for delområderne C1, C2 og C3 må 
ikke overstige 50. Ejendommens andel i fælles arealer i del-
områderne B og D kan ikke medregnes.

Delområde D

5.14 Inden for delområdet må der placeres mindre bygninger/
anlæg til kvarterets tekniske forsyning.
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§ 6  BEBYGGELSENS UDSEENDE

6.1 Bebyggelsens facader må kun fremstå i materialerne: Tegl 
i gule, grønlige, grålige, brunlige og sorte nuancer. Tegl må 
fremstå som blank mur eller vandskuret i indfarvet materi-
ale. Der må være træpartier på maks. 30% af facaden i form 
af brædder i træsorterne cedertræ, teak, mahogni eller lærk 
som kan  fremstår i deres naturlige farve. Træsorter af an-
den art skal malerbehandles i grålige og sorte nuancer. Der 
må ikke anvendes pladematerialer. 
Facader på småbygninger maks. 10m2 eksempelvis skure og 
drivhuse må udføres i andre materialer.

6.2 Der må ikke anvendes refl ekterende materialer eller materi-
aler med en glansværdi på over 10, bortset fra vinduer.

6.3 Tage skal udformes som tilnærmelsesvis fl ade tage med eller 
uden murkroner. Tilnærmelsesvis fl adt tag defi neres som 
max. hældning på 1:40. 

6.4 Garager/carporte skal opføres i samme form og materialer 
som beboelsen på samme grund. Dog må carporte have åbne 
sider.

6.5 Der må opsættes solceller/solfangere på tagfl aderne skjult 
bag murkroner af samme højde som anlægget. 

6.6 Sokler må ikke være synlige i en højde på over 30 cm over 
terræn.

6.7 Eventuelle tekniske anlæg skal indbygges i bygningskroppe/
arkitektur.

6.8 Tagterrasser og altaner må ikke etableres nærmere end 5 m 
fra naboskel af hensyn til indbliksgener. Værn på tagterras-
ser og altaner skal være uigennemsigtig. 

6.9 Skiltning og reklamering på en ejendom til erhverv må kun 
fi nde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til 
byggelovgivningen, kan drives fra egen bolig. Skiltet må 
alene omfatte fi rmanavn og bomærke, og højst have en 
udstrækning på 0,25 m². Skiltet skal placeres enten ved 
ejendommens indkørsel eller på bebyggelsens facade.

Delområde C1, C2 og C3

6.10 Bebyggelsens facader kan fremstå pudsede med andet yder-
vægsmateriale end nævnt i §6.1. 

6.11 Hegn, carporte og udhuse kan fremstå i materialerne nævnt 
i §6.1 eller i stål og glas. 

§ 7  UBEBYGGEDE AREALER
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7.1 Terrænreguleringsplanen på kortbilag 5 skal følges i forbin-
delse med byggemodning. For at kunne overholde vejregler, 
tilgængelighedsregler og tilstræbe jordbalance må terrænet 
i forhold til terrænreguleringsplanen på bilag 5 yderligere 
reguleres med +/- 0,5 meter ved byggemodning. Der må 
ikke terrænreguleres efter byggemodning i forbindelse med 
opførelse af byggeri og anlæggelse af have.

7.2 Ubebyggede arealer skal ved befæstning og beplantning 
gives et rydeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs 
oplag.

7.3 Hække mellem nabogrunde skal placeres i skel. 

7.4 Hække mod vej- og fællesarealer skal plantes 30 cm inde på 
egen grund. 

7.5 Der må ikke foretages befæstelse på mere end 20% af den 
enkelte boliggrunds udeareal. Bebyggede arealer medregnes 
ikke.
Permeabel (vandgennemtrængelig) belægninger medregnes 
ikke, hvis det har biologiske rødder som f.eks. græsarme-
ring.

7.6 Vejtræer skal placeres i boligvejens vestside.

7.7 Fællesarealer skal indrettes efter principperne om tilgænge-
lighed for alle.

7.8 Fællesarealer skal fremstå som grønne områder med natur-
præg med lavt plejebehov.

Delområde B

7.9 Hække mellem grundene (vinkelret på boligvejene) skal 
være avnbøg.

7.10 Hække mellem grund og boligvej skal være rød kornel 
plantet som dobbeltrække. Dog kan hække mellem grund og 
vendeplads være avnbøg.

7.11 Hække mellem rækkerne af parcelhusgrunde skal være rød 
kornel plantet som enkeltrække.

7.12 Arealer mellem bygninger inden for byggefeltet og vejskel 
skal indrettes som åben pladsdannelse med græs eller faste 
belægninger. Der må ikke plantes hæk mellem disse byg-
ninger og vejarealet. Der må heller ikke beplantes omkring 
skraldespande.

Delområde C1, C2 og C3

7.13 Hække må kun være avnbøg. 

7.14 Arealer mellem bygninger og vejskel skal indrettes som åben 
pladsdannelse med græs eller faste belægninger. Der må 

Vedr. § 7.10

Fotoet viser hæk af rød kornel
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ikke plantes hæk mellem bygninger og vejarealet.

Delområde D 

7.15 På fællesarealer kan der plantes spredte trægrup-
per bestående af letløvede træer/buske. Der skal 
vælges træer, som fuldt udvokset, når en højde på 
maks. 12 m. Beplantningen må ikke fremstå med 
skovkarakter.

7.16 Ved placering af trægrupper skal det sikres at 
beplantningens skyggevirkning på bebyggelsen 
og private udendørs opholdsarealer bliver mindst 
mulige.

§ 8  VEJE, STIER OG PARKERING

8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skovager-
vej.

8.2 Veje og stier skal udlægges som henholdsvis pri-
vate fællesveje og private fællesstier. 

8.3 Stamvejen a-b skal udlægges med en bredde på 
14,4 m, boligvejen i-j skal udlægges i en bredde 
på 9,5 m og boligvejene k-l og m-n skal udlægges 
med en bredde på 10 m, som vist på bilag 2.

8.4 Stamvejen skal indrettes med cykel/gangsti i beg-
ge sider, træer i begge sider og grønne rabatter.

8.5 Vejadgang til delområde C skal ske fra boligvej 
k-l. Vejadgange må kun etableres langs delområ-
dernes vest-nordvestlige kanter. Der kan etable-
res en vejadgang af 8 m bredde eller to vejadgan-
ge af 6m bredde.

8.6 Stamvej og boligveje skal udføres med hastig-
hedsdæmpende foranstaltninger. Dog skal veje 
indrettes således at de kan lede vand jf. §8.24. 
Vejadgang til udstykkede grunde skal ske fra 
boligvejene.

8.7 Veje skal indrettes som klimaveje som kan lede 
regnvand på terræn. Veje i delområde B skal 
etableres med 10 cm. høje kantsten mod bolig-
grunde og delområde C1, C2 og C3. Boligveje i 
delområde B skal indrettes med ensartet fald 
mod de grønne områder ved boligvejenes ender. 

8.8 Stier ved boligvejenes ender skal indrettes såle-
des at regnvand kan ledes på tværs af dem enten 
på terræn eller i rør under stierne. 

8.9 Veje skal udføres med hjørneafskæringer.

8.10 For enden af hver boligvej i delområde B skal der 

Vedr. § 8.3

Vejsnit ses nedenfor
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etableres vendeplads for større køretøjer. Vende-
pladsernes størrelse ses på bilag 2. 

8.11 I delområde C1, C2 og C3 skal der etableres 
vendeplads for større køretøjer. Vendepladsernes 
størrelse skal være minimum 14m *14m. Såfremt 
at delområdet indrettes med ind- og udkørsel kan 
vendearealet undlades. 

8.12 Stier skal indrettes efter principperne om tilgæn-
gelighed for alle.

8.13 Der skal etableres fortove langs østsiden af bolig-
vejene i en bredde af 1,5 m.

8.14 Der udlægges areal til sti, som vist på bilag 2. 

8.15 Sti langs golfbanen udlægges, som vist på bilag 2 
i en bredde på 5 m, og anlægges i en bredde på 3 
m.

8.16 Stitilslutninger fra boligvejenes ender j, l og n til 
de omgivende stier udlægges i en bredde på 4 m, 
og anlægges i en bredde på 3 m, som vist på bilag 
2.

8.17 Der skal til hver åben-lav bolig etableres 2 parke-
ringspladser. 

8.18 Der skal til hver tæt-lav bolig etableres minimum 
1,5 parkeringsplads i gennemsnit for delområdet.

8.19 I delområde B skal parkeringspladser etableres 
på egen grund. 

8.20 I delområde C1, C2 og C3 kan parkeringspladser 
etableres som fælles parkeringspladser inden for 
det enkelte delområde.

8.21 Parkering af lastvogne, campingvogne og lignen-
de må kun ske efter reglerne i det til enhver tid 
gældende parkeringsregulativ for Skanderborg 
kommune. Dog er det tilladt at opbevare f.eks. 
trailere, robåde, kanoer og lignende, såfremt det 
ikke ændre områdets karakter af boligområde.

8.22 Langs vestsiden af boligvejene i delområde B skal 
der etableres kørefaste græsrabatter til gæstepar-
kering.

8.23 På fællesarealer skal lamper have ens udformning 
inden for hele lokalplanområdet.

8.24 Veje samt køre- og parkeringsarealer, undtagen 
kørefaste rabatter, skal udføres med tæt belæg-
ning, der sikre mod nedsivning, og med kon-
trolleret afl edning af vejvand (til bassin). Afl ed-
ning skal etableres med fald mod afl øb og uden 
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hindringer på vandets naturlige strømningsvej. 
Regnvand fra veje samt køre- og parkeringsarea-
ler, herunder kørefaste rabatter, må ikke nedsives 
uden forudgående rensning.

§ 9  TEKNISKE ANLÆG

9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varme-
forsyningsanlæg efter Skanderborg Kommunes 
anvisning.
Bebyggelse, der opfylder klassifi kationskravene 
for lavenergibebyggelse, er undtaget for tilslut-
ningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. planlo-
vens § 19, stk. 4

9.2 Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske 
forsyning og lign. skal omgives af tæt beplantning 
eller begrønnes med stedsegrøn beplantning.

9.3 Eventuelle parabolantenner skal afskærmes.

9.4 Der må ikke opsættes husstandsvindmøller

§ 10  MILJØ

10.1 Der må ikke anvendes kassetter og faskiner til 
vand fra befæstede arealer.

§ 11  GRUNDEJERFORENING

11.1 Samtlige grundejere inden for lokalplanens om-
råde har pligt til at være medlem af grundejerfor-
eningen for området Kildebjerg Ry Øst.

11.2 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde 
på private fællesveje og -stier og fælles friarealer, 
inden for lokalplanområdet, og forestå drift og 
vedligehold af disse samt øvrige fællesanlæg, der 
måtte blive etableret inden for området.

11.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer 
heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune

§ 12  BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE ELLER ÆNDRET ANVEN-
DELSE AF ET UBEBYGGET AREAL

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

12.1 Vej- og stiadgang til off entlige veje er etableret 
som beskrevet i § 8.

12.2 tilslutning til kollektiv varmeforsyning efter kom-
munens anvisning har fundet sted, jf. § 9,

Vedr. § 11.1

Området Kildebjerg Ry Øst de-
fi neres som lokalplanområdet 
for lokalplan 1094 – Kildebjerg 
Ry Øst.

Vedr. § 9.1

Bebyggelse, der opfylder 
mindst én bygningsklasse bed-
re end bygningsreglementets 
minimumskrav, er undtaget 
for tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning, jf. planlovens 
§ 19, stk. 4
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12.3 

12.4 

§ 13

13.1 

§ 14

14.1 

§ 15

15.1 

§ 16

16.1 

16.2 

spildevandssystem og regnvandssystem er etable-
ret, og tilslutning har fundet sted, og

der er anlagt veje og parkeringspladser med tæt 
belægning. 

 LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT

Del af eksisterende lokalplan nr. 1094 vedtaget 
af Skanderborg Byråd d. 16. december 2015, som 
omfatter areal inden for lokalplanområde 1112, 
afl yses med den off entlige bekendtgørelse af 
lokalplan nr. 1112.

 SERVITUTTER

Der ophæves ingen servitutter.

 RETSVIRKNINGER

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og off entligt 
bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af 
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i 
overensstemmelse med planen. Den nuværende 
lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplan-
området kan fortsætte som hidtil.Lokalplanen 
medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er 
indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan 
meddele dispensationer, der ikke er i strid med 
planens principper. Skønnes en ansøgning om 
dispensation at berøre naboer, skal der foretages 
en naboorientering, før dispensationen kan gives. 
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er 
i strid med planens principper, kan kun etableres 
ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er 
nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan 
byrådet ekspropriere.

 VEDTAGELSE

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af 
Skanderborg Byråd den 30.11.2016

I henhold til §27 i lov om planlægning vedtages 
lokalplanen endeligt af  Skanderborg 
kommune den 29. marts 2017.
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