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 HVAD ER EN LOKALPLAN 

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

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

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

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

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

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet 
hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne, og er bindende.

Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg 
kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspi-
ration, og er derfor ikke bindende.

Topografi sk kort, der viser terrænforholdene i området.

Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige 
indvirkninger på miljøet. 

 HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN 

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

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

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

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

 DEN ENDELIGE LOKALPLAN 

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

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

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

 RETSVIRKNINGER 

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

VEJLEDNING
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GALTEN

HØRNING

SKANDERBORG

RY

OVERSIGTSKORT

     Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune.
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 LOKALPLANENS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD 
 

 

 BAGGRUND OG FORMÅL 

 Baggrunden er konkrete ønsker fra grundejere, som ønsker lokalplan-
lægning med henblik på byudvikling i overensstemmelse med kom-
muneplanen.

Formålet med lokalplanen er under hensyntagen til beskyttelsen af grund-
vand, naturområder og dige at muliggøre udvidelsen af Hørning med et 
nyt boligområde med bynær natur og plads til en institution.

BONUSLOKALPLAN

For et mindre område, der mod øst-nordøst forbliver i landzone, er lo-
kalplanen en bonuslokalplan, som erstatter den landzonetilladelse, der 
ellers er nødvendig for anlæg af regnvandsbassin.
 

 LOKALPLANOMRÅDET 

 Lokalplanområdet omfatter et areal på 176.888 m² eller ca. 17,7 hektar i 
det østlige Hørning ved og nord for Blegindvej.
Lokalplanområdet afgrænses af skel, kommuneplanrammer og naturbe-
skyttelsesområde m.v.

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:10.000. Luftfoto optaget 2013.
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Et mindre areal i lokalplanområdets sydvestlige del er i forvejen belig-
gende i byzone. Det areal blev overført til byzone i forbindelse med den 
offentlige bekendtgørelse af den tidl. Hørning Kommunes lokalplan nr. 
44 den 20. september 2006.
Et mindre areal i lokalplanområdets nordøstlige del ligger inden for kom-
muneplanrammen 40.R.04 i Kommuneplan 2013, og forbliver i landzone.
Den øvrige del af lokalplanområdet - det vil sige den del af lokalplan-
området, som ligger inden for kommuneplanrammen 40. B.25, og som 
ikke i forvejen er byzone - overføres til byzone med denne lokalplans 
offentlige bekendtgørelse.

Lokalplanområdets nuværende anvendelse omfatter marker/jordbrug, 
én bolig med have, en del af den offentlige vej Blegindvej, den private 
fællesvej Blegindvej 35-37, del af naturbeskyttet sø og overdrev, samt et 
beskyttet sten- og jorddige.

Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet begrænser sig 
til bebyggelse i forbindelse med boligen på Blegindvej 37. Der eksisterer 
ved Blegindvej 35 et jordvarmeanlæg lige uden for lokalplanområdet.

De trafi kale forhold på nuværende tidspunkt er sådan, at adressen Bleg-
indvej 37 har egen overkørsel/direkte vejadgang fra Blegindvej, hvilket 
ikke er videreført i lokalplanen.
Adresserne Blegindvej 35 og 33 har i dag vejadgang via optaget vej, som 
er en privat fællesvej, hen over ejendommene Blegindvej 37 og 35.

Terrænforholdene i lokalplanområdet er vist med højdekurver på Bilag 
4. Lokalplanområdet har et bølget morænelandskab, som dog uden store 
terrænforskelle ligger som et plateau over ådalen mod nord.

Nær centrum af lokalplanområdet fi ndes et efter museumsloven beskyttet 
sten- og jorddige, der ligesom den trærække, det er beplantet med, skal 
bevares. Mod nord og øst i lokalplanområdet fi ndes hhv. et beskyttet 
overdrev og en beskyttet sø, som med lokalplanens udnyttelse bliver til 
bynær natur - fortsat med naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstands-
ændring som beskyttelse.

Lokalplanområdet ligger et sted, hvor særlig grundvandbeskyttelse er 
nødvendig. Specielt skal lokalplanen forhindre anvendelse til boligformål 
i den del af lokalplanområdet, som har det tyndeste lerlag. Men inden for 
hele lokalplanens område skal lokalplanen stille krav til tagmaterialer, for 
at undgå at regnvandet forurenes af miljøfremmede stoffer, og derefter 
forurener grundvandet.

Nord for lokalplanområdet, på ejendommen Blegindvej 33, ligger en 
rideskole med knap 20 heste. Der kan opstå både lugt og fl uegener fra 
hesteholdet til det nye boligområde.
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 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER 

 Lokalplanområdets afgrænsning og omgivelser er vist på orthofotoet side 7. 

Sydvest for lokalplanområdet ligger den nyeste del af Hørning, et stort 
boligområde. Nordvest for lokalplanområdet ligger ejendommen Bleg-
indvej 35, samt et ubebygget areal, Sommerbækken og tennisbaner. Mod 
nord ligger rideskolen, og mod øst ligger fl ere marker/jordbrug.

Der er planer om et sti-forløb i Hørning syd langs Sommerbækken. Lo-
kalplanen omhandler dog ikke dette, da lokalplanområdet ikke ligger 
umiddelbart op til Sommerbækken eller det påtænkte sti-forløb.

Kommuneplanen giver mulighed for på et senere tidspunkt at lokalplan-
lægge for byudvikling inden for resten af kommuneplanrammen 40.B.25 
umiddelbart nord og vest for lokalplanområdet.
 

 LOKALPLANENS INDHOLD 

 Lokalplanen indeholder mulighed for ca. 107 boliger og en børneinsti-
tution. Der er mulighed for, enten at alle boligerne kan blive parcelhuse, 
eller at  kun de fl este af boligerne kan blive parcelhuse og at resten inden 
for bestemte områder kan blive rækkehuse.

Samtidig er det et af de vigtigste formål med lokalplanen, at denne by-
udvikling kommer til at kunne ske samtidig med beskyttelse af grund-
vandet, som ligger særligt sårbart under dette område. Lokalplanens 
grundvandsbeskyttelse består dels i, at arealet med det tyndeste lerlag 
ikke må anvendes til boligformål og dels i, at der i hele lokalplanområdet 
stilles særlige krav til tagmaterialer.

For at beskytte drikkevandet under området indeholder lokalplanen 
derudover bestemmelser om, at omfanget af befæstede arealer kun må 
udgøre 20% af de enkelte boligers grundareal. Ved at begrænse omfanget 
af befæstede arealer, som normalt vil kræve megen vedligeholdelse, er 
det hensigten at hindre, at kommende beboere fristes til at anvende pe-
sticider. At fælles friarealer skal primært fremstå med et naturpræg med 
lavt plejebehov vil tilsvarende motivere til ikke at anvende pesticider og 
kunstgødning indenfor området. Lokalplanen kan som juridisk redskab 
ikke fastsætte bestemmelser om pesticid- og gødningsforbud.

Lokalplanen tager derudover hensyn til et beskyttet sten- og jorddige 
samt de beskyttede naturtyper overdrev og sø. 

Trafi ksikkerhedsmæssigt sikrer lokalplanen, at alle boliger får adgang 
til en boligvej, som via en ud af kun to stamveje har vejadgang til Ble-
gindvej. For bløde trafi kanter og sikker skolevej sikrer lokalplanen, at 
sti-forbindelserne internt i lokalplanområdet samles til kun ét sted at have 
adgang til Blegindvej, nemlig i den hævede fl ade hvori også sti-systemet fra 
det eksisterende boligområde på den anden side af Blegindvej munder ud.
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 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN 

PLANLÆGNING 
 

 

 KOMMUNEPLAN 2013 

 Lokalplanen er i overensstemmelser med Kommuneplan 2013. Lokal-
planområdet er omfattet af to rammerområder:

Kommuneplanrammen 40.B.25 fastsætter anvendelsen til tæt-lav og åben-
lav boligformål, institutioner til betjening af området, større samlede 
friarealer fælles for området, samt bynær natur.

Kommuneplanrammen 40.R.04 fastsætter anvendelsen til rekreative 
formål friholdt for bebyggelse. Der kan etableres arealer til motion, 
bevægelse og leg.

 

Lokalplanområdets afgrænsning på rammerne fra Kommuneplan 2013.

 LOKALPLAN NR. 44 FRA DEN TIDL. HØRNING KOMMUNE 

Lokalplanområdet er delvist omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 
44 fra tidl. Hørning Kommune. Det vedrører i denne sammenhæng det 
eksisterende hus på Blegindvej 37.

For arealet omfattet af lokalplanområde 1070 afl yses lokalplan nr. 44.
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Lokalplanområdets afgrænsning på eksisterende lokalplaner.

 
 

 NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER 

 Der er ikke internationale naturbeskyttelsesområder inden for lokalpla-
nområdet, og der er ca. 6 km til nærmeste internationale naturbeskyt-
telsesområde. Lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke internationale 
naturbeskyttelsesområder.

Skråfoto optaget fra syd mod nord i 2012.
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Der er ingen registreringer af dyreliv i området, men det er sandsynligt, 
at der i den beskyttede sø mod øst forekommer bilag IV padder. Lokal-
planen sikrer derfor, at der er en faunapassage, hvor padder kan passere 
fra søen til overdrevet og de øvrige naturområder mod nord.
 

 NATURBESKYTTELSESLOVEN 

 Inden for lokalplanområdet er der to arealer, som er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3. Det er en § 3-sø mod øst og et § 3-overdrev mod 
nord, som vist på Bilag 2. Begge områder har lang kontinuitet og god 
naturkvalitet.
 

 MUSEUMSLOVEN 

 Inden for lokaplanområdet er der et sten- og jorddige, som er omfattet 
af museumslovens § 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets 
tilstand, og at diget ikke må fjernes.

Museumslovens kap. 8 fastsætter, at bygherre eller den, for hvis regning et 
jordarbejde skal udføres, forud for igangsætning af arbejdet kan anmode 
Skanderborg Museum om en udtalelse. 
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses 
i det omfang, det berører fortidsmindet.

 

 BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV 

TRAFIK 

 Lokalplanområdet dækker ikke hele arealet for kommuneplanramme nr. 
40.B.25. Der er herefter fortsat dele af kommuneplanramme nr. 40.B.25, 
der ikke er lokalplanlagt for.

Senere lokalplanlægning vil evt. kunne koble nye arealer til efter principperne i denne strukturplan.
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Lokalplanområdet indeholder i dag én bolig. Udnyttes lokalplanen fuldt 
ud, så må der forventes én bolig nedlagt og ca. 107 boliger oprettet in-
den for lokalplanområdet. Dog kan der forventes mere end de ca. 107 
boliger oprettet, hvis delområderne B1 og/eller B2 anvendes til tæt-lav 
frem for åben-lav.

Lokalplanområdet ligger inden for Bakkeskolens skoledistrikt. Sti-
adgangen fra lokalplanområdet til skolen foregår via interne stier i 
lokalplanområdet og via stien langs Blegindvej.

Hørning er ved tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse stort set det 
eneste område i kommunen, hvor børnetallet ikke er faldende. Sker der 
yderligere udbygning i Hørning, må børnetallet forventes at ville stige, 
og der vil være behov for ny børneinstitution. Dermed skal der være mu-
lighed for at bygge en børneinstitution. I brutto areal afsættes 100 m² pr. 
barn, og der bygges helst ikke mindre end til 100 børn, dermed afsættes 
10.000 m² inden for lokalplanens område til institution.

Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv trafi k i form af taxabusruten 
Teletaxa 1 Hørning, der kører forbi på Blegindvej i lokalplanområdets 
sydlige kant. Afstanden mellem lokalplanområdet og Hørning St. (tog) er 
500 m. Der er 750 m fra lokalplanområdet til hovedvejen Skanderborgvej, 
hvor Regionalbusrute 200 har stoppested.
 

 VEJLOVGIVNING 

 Til sikring af areal til evt. fremtidig udvidelse af Blegindvej planlægges 
der inden for lokalplanens område tinglyst ny vejbyggelinje efter § 34 i 
lov om offentlige veje. Den ny vejbyggelinje ligger 6 m fra eksisterende 
vejskel, som vist på Bilag 2.

Arealet inden for den ny vejbyggelinje skal friholdes for byggeri og for 
andre anlæg af blivende art.
  

 MILJØFORHOLD 

 Lavenergibebyggelse:
Kommuneplan 2013 for Skanderborg Kommune foreskriver, at ny bebyg-
gelse skal være lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås 
bebyggelse, som på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen 
opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der 
er fastsat i bygningsreglementet.

Landbrug:
Da lokalplanområdet med undtagelse af matr. nr. 7d Fregerslev By, Hør-
ning, er pålagt landbrugspligt, så vil lokalplanens udnyttelse medføre fra 
mindre til intet jordbrug inden for lokalplanområdet.
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Nord for lokalplanområdet, på ejendommen Blegindvej 33, ligger en 
rideskole med knap 20 heste. Der kan opstå både lugt og fl uegener fra 
hesteholdet til det nye boligområde.
 

 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 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
- At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
 

 TEKNISK FORSYNING 
 

 

 EL-FORSYNING 

 Lokalplanområdet ligger i Østjysk Energis forsyningsområde.
 

 VANDFORSYNING 

 Vandværket er Hørning Stationby Vandværk.
 

 VARMEFORSYNING 

 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter 
Skanderborg Kommunes anvisning. 

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

 SPILDEVANDSFORHOLD 

 Spildevandsafl edning skal ske i henhold til gældende spildevandsplan.

Området er omfattet af spildevandsplanen som kommende separatkloa-
keret område.

Overfl adevand:
Overfl adevand fra området skal forsinkes lokalt i regnvandsbassiner, 
inden afl edning til Sommerbæk. Bassinerne skal dimensioneres efter 
vejledning fra Natur- og Miljø eller Skanderborg Forsyning.  De centrale 
krav er, at der bliver et permanent vådt volumen i bassinet på minimum 
200 m3/reduceret ha (dvs. befæstet areal + tagfl ader). Det skal sikre den 
nødvendige rensning. Afl edningen fra bassinet skal som udgangspunkt 
være 1-2 l/s/ha (totalt opland). Magasinvolumen skal dimensioneres 
således, at der maksimalt sker overløb fra bassinerne hvert femte år, 
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og det skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører gener. Desuden 
skal bassinerne helst udformes med fl ade skråningsanlæg f.eks. 1:5, og 
indpasses naturligt i terrænet.

Mht. til bebyggelse rundt om den eksisterende NBL § 3 sø, så bør man 
forholde sig til risikoen for stigende vandstand i våde perioder. Pt. haves 
ikke noget kendskab til, hvordan vandstanden varierer, og hvor våde 
arealerne ned til søen er. Det vil være godt at holde en byggeafstand på 
mere end sti-udlæggets 5 m. Det kan vise sig nødvendigt at etablere et 
kontrolleret overløb fra søen, så den maksimale vandstand kun når til 
en bestemt kote. Men det kræver, at der er/etableres en ledning, hvortil 
der kan afl edes.

Arealerne til regnvandsbassinerne skal enten overdrages til Skanderborg 
Forsyning (eller dem der skal håndtere regnvand), eller der skal laves en 
servitut på areal til bassiner, som Skanderborg Forsyning (eller dem der 
skal håndtere regnvand) skal etablere og drive.
 

 GRUNDVANDSBESKYTTELSE 

 Lokalplanen muliggør en byudvikling, der skal kunne ske samtidig 
med beskyttelse af grundvandet, som ligger særligt sårbart under dette 
område. Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD), og har delvist tyndt lerlag. Lokalplanens 
grundvandsbeskyttelse består dels i, at arealet med det tyndeste lerlag 
ikke må anvendes til boligformål og dels i, at der i hele lokalplanområdet 
stilles særlige krav til tagmaterialer.

Der foreligger en del hydrogeologiske data for området. Der er lavet en del 
geofysiske undersøgelser og en undersøgelsesboring øst for ny kildeplads 
til Hørning Stationsbys Kildeplads. Overordnet er der en lertykkelse, 
der er delt op i 0-15 m, der betragtes som sårbare områder, og 15-30 m 
der er mere robuste, og har en mere forsinkende virkning på nedsivning 
af forurening. Der går en såkaldt begravet dal syd om Hørning, og den 
forsætter mod Mårslet og Beder. I dalen er der grundvandsmagasiner, 
og det er disse grundvandsmagasiner, Hørning Stationsbys Vandværk og 
fl ere store indvindinger til Aarhus By henter deres vand fra. Grundvands-
strømningen er overordnet fra syd mod nord, men det kan forventes, at 
der sker en tilstrømning til dalen fra siderne, og der foregår en hurtigere 
vandtransport internt i dalstrukturen på grund af mere sandende lag.
Nærmeste Almene Vandværk er Hørning Stationsbys Vandværk, der netop 
er i gang med at etablere et nyt vandværk ved T-krydset, hvor Herredsvej 
møder Blegindvej. Der er etableret 2 nye boringer DGU nr. 98.1332 og 
98.1334, der tages i drift i år. Der er ca. 300-350 m fra den sydøstlige del 
af rammeområdet til de nye boringer. Der er lavet en simpel beregning 
af indvindingsoplandet til boringer, og det tyder på, at det ligger uden-
for rammeområdet. Naturstyrelsen er i gang med en grundvandsmodel 
for området, og i den forbindelse vil der ske en udpegning af, hvor det 
grundvandsdannende opland til boringerne er beliggende. Derfor vil der 
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i nær fremtid ske en bedre udpegning end på det nuværende grundlag. 
I forbindelse med at vandværket har etableret de nye boringer, er der 
foretaget en prøvepumpning, der viste, at der var en hydraulisk kontakt 
til vandforsyninger på Kærvej. Dette er i overensstemmelse med bereg-
ningsresultater i Skanderborg Kommunes program BEST. En forurening 
af grundvandet indenfor rammeområdet kan derfor ikke udelukkes at 
kunne strømme mod boringerne og forurene kildepladsen.
 

 RENOVATION 

 Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til ar-
bejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt 
transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op 
til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
Yderligere oplysninger fi ndes på: http://www.renosyd.dk/regulativ-for-
husholdsningsaffald.
 

 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 betydning for færdslens sikkerhed 
og afvikling (se Færdselslovens § 100).
   

 KOMMUNEN 

   Inden for lokalplanområdet er der en del af en sø mod øst og en del af et 
overdrev mod nord, som er beskyttet i følge naturbeskyttelseslovens § 
3, se Bilag 2. Der må ikke ske ændring i dette områdes tilstand. Skan-
derborg Kommune kan i ganske særlige tilfælde dispensere til mindre 
indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen.

  Centralt i lokalplanområdet er der et sten- og jorddige, som er beskyt-
tet i følge museumslovens § 29a, se Bilag 2. Der må ikke ske ændring i 
dette diges tilstand. 
  

 MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

 Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der ligger inden 
for matr. nr. 6 au og 7 c Fregerslev By, Hørning, samt matr. nr. 20 af 
og 7 a Blegind By, Blegind. Der må derfor ikke foretages ændringer af 
eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.

Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrel-
sens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
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og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille 
betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller 
afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden 
landbrugsejendom.
 

 SERVITUTTER 
  

 SERVITUTTER 

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

 RETSVIRKNINGER 
    

 LOKALPLANEN 

 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes 
i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af 
ejendomme i lokalplanområdet 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 na-
boer, 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. 
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges 
på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger 
kræve, at kommunen overtager den.
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 § 1 Formål 

 § 1 FORMÅL 

 Lokalplanens formål er at sikre 

1.1 beskyttelse af grundvandet, 

1.2 et nyt boligområde med bynær natur og 
plads til en institution, 

1.3 arealer til etablering af fælles friarealer, 
interne stier og sti forbindelser til byens 
andre funktioner, samt

1.4 at begrænse regnvandsafledningen fra 
lokalplanområdet, og sikre opsamling, 
forsinkelse og rensning af overfl adevand 
fra lokalplanområdet inden udledning til 
recipient. 

 

 § 2 Område og zonestatus 

 § 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 

 2.1 Matrikeloversigt
 Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

 Lokalplanen omfatter følgende matrikel-
numre: 

 Fregerslev By, Hørning 
 6 au, 7 d, del 6 c, del af 7 c, og del af of-

fentlig vej 7000 l, 

 Blegind By, Blegind 
 20 af, del af 7 a, del af 20 a, og del af of-

fentlig vej 7000 c,

 samt alle parceller, der efter den 02.09.2013 
udstykkes fra de nævnte ejendomme inden 
for lokalplanens område. 

I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgø-
relse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer 
- fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 
§ 2 nævnte områder:

Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved 

kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbe-

stemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejled-

ning til bestemmelserne. 
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2.2 Opdeling i delområder
 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 

A2-A6, B1, B2, C og D, som vist på Bilag 
2. 

2.3 Zoneforhold
 Lokalplanområdet er beliggende delvist i 

byzone og delvist i landzone. Med den en-
delige vedtagelse af lokalplanen overføres 
areal, som vist på Bilag 1, til byzone. 

2.4 Bonusvirkning
 Etablering af regnvandsbassin efter be-

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

 

 § 3 Arealanvendelse 

 § 3 AREALANVENDELSE 

 3.1 Anvendelse, delområde A2-A6
 Delområdet må anvendes til helårs bolig-

formål i form af åben-lav boligbebyggelse.

3.2 Anvendelse, delområderne B1 og B2
 Det enkelte delområde må anvendes til 

helårs boligformål i form af enten i sin 
helhed åben-lav boligbebyggelse eller i sin 
helhed tæt-lav boligbebyggelse.

 Delområde B1 må derudover anvendes til 
regnvandsbassin.

3.3 Anvendelse, delområde C
 Delområdet må anvendes til offentlige for-

mål i form af en eller fl ere børneinstitutioner 
med de for driften nødvendige bygninger og 
udenomsarealer som f.eks. opholdsarealer 
og legepladser.

3.4 Anvendelse, delområde D
 Delområdet må anvendes til fælles friareal 

i form af udenomsareal med beplantning, 
stier, beskyttet dige, beskyttet natur, og 
regnvandsbassiner.

 

 § 4 Udstykning 

Uddybende forklaring til § 3 stk. 2.

Tæt-lav boligbebyggelse

Begrebet tæt-lav bebyggelse er ikke entydigt defi neret, hverken i 

bygge- eller planlovgivningen. Med udgangspunkt i bygnings-

reglementernes ”småhusbegreb” - samt med udgangspunkt i 

Naturstyrelsens Lokalplanordbog af 14. marts 2006 - anvendes til 

denne lokalplan og dens område følgende defi nition af tæt-lav:

Beboelsesbygninger med en bolig, som er helt eller delvis 

sammenbygget med en eller fl ere bygninger af tilsvarende art. 

Dvs. kædehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lignende med lodret 

lejlighedsskel. Bygningerne kan godt være i fl ere etager (uden 

vandret lejlighedsskel).

Bygninger med vandret lejlighedsskel er herefter – også i relation 

til planloven – etageboliger.
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 § 4 UDSTYKNING 

 4.1 Der skal ske sammenlægning af eller area-
loverførsel mellem de enkelte matrikler, 
således at der ikke er behov for at bygge 
henover skel.

4.2 Udstykning, delområde A2-A6
 Ved udstykning til åben-lav må der kun 

udstykkes grunde af størrelser på mindst 
700 m² og højst 1100 m².

 
 Den enkelte boliggrund skal have direkte 

vejadgang fra en boligvej, vist på Bilag 2.

4.3 Udstykning, delområderne B1 og B2
 Ved udstykning af storparceller til tæt-lav 

gælder småhusreglementets bestemmelser 
om mindstegrundstørrelser på 700 m² ikke. 
Yderligere udstykning af en storparcel skal 
ske efter en samlet plan for den pågældende 
storparcel.

 Ved udstykning til åben-lav må der kun 
udstykkes grunde af størrelser på mindst 
450 m² og højst 999 m².

 Den enkelte boliggrund skal have direkte 
vejadgang fra en boligvej, vist på Bilag 2.

4.4 Udstykning, delområde C
 Ved udstykning af delområde C til offent-

lige formål skal institutionsgrunden have 
direkte vejadgang fra stamvej a-b, vist på 
Bialg 2.

 

 § 5 Bebyggelsens omfang og placering 

 § 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG 

PLACERING 

 5.1 Fælles for delområderne A2-A6, B1, B2, C 
og D

 Der må ikke opstilles skurvogne, pavil-
loner, togvogne eller andre lignende typer 
"bygninger" af midlertidig karakter.

5.2 Åben-lav, delområde A2-A6
 Maks. bebyggelsesprocent 30. Maks. eta-

geantal 1½, det vil sige maks. én etage med 

Serviceoplysning til udstykkende landinspektører og SKAT:

Delområdernes præcise afgrænsning fi ndes elektronisk, og kan 

fi ndes via www.plansystemdk.dk .

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 terrænbe-

arbejdninger.

Herudover skal der naturligvis også tages hensyn til soloriente-

ring og udsigtsforhold.

Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitek-

tonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte 

planer/niveauer gennem huset, samt spændende terasserede 

haver.
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udnyttet tagetage. Maks. bygningshøjde 8,5 
m.

5.3 Der fastlægges vejbyggelinje placeret 6 m 
nord for eksisterende vejskel mod Blegind-
vej, som vist på Bilag 2, 

 Arealet inden for den ny vejbyggelinje, vist 
på Bilag 2, skal friholdes for byggeri og for 
andre anlæg af blivende art.

5.4 Åben-lav, delområde B1 og/eller B2
 Maks. bebyggelsesprocent 30. Maks. eta-

geantal 1½, det vil sige maks. én etage med 
udnyttet tagetage. Maks. bygningshøjde 8,5 
m.

5.5 Tæt-lav, delområde B1 og/eller B2
 Maks. bebyggelsesprocent 40. Maks. eta-

geantal 2. Maks. bygningshøjde 8,5 m. 

 Opføres bebyggelsen efter en samlet plan, 
kan der tillades maks. etageantal 2½, det vil 
sige maks. to etager med udnyttet tagetage, 
og maks. bygningshøjde 9,5 m.

5.6 Børneinstitution, delområde C
 Maks. bebyggelsesprocent 45. Maks. etage-

antal 2½, det vil sige maks. to etager med 
udnyttet tagetage. Maks. bygningshøjde 9,5 
m.

5.7 Fælles friarealer, delområde D
 Delområdet skal friholdes for bebyggelse. 

Der må dog placeres/opføres legeredskaber 
og mindre bygninger som legehuse. Og der 
må placeres/opføres op til i alt 3 stk. spilde-
vandspumpestationer, hvor den synlige del 
består af en cirkulær brønd, der stikker ca. 
80 cm over jorden samt et styre-/ventilskab.

 

 § 6 Bebyggelsens udseende 

 § 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 

 6.1 Fælles for delområderne A2-A6, B1, B2, C 
og D

 Som materiale til tagdækning må der kun 
anvendes tegl, glaserede tegl, betontegl 

Uddybende forklaring til § 6 stk. 1.

Taghældning

Bestemmelsen om tagmateriale må forventes at medføre, at der 

ikke vil kunne bygges tilnærmelsesvist fl ade tage i området, da de 

tilladte tagmaterialer i sig selv vil give/kræve en vis taghældning.
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eller skiffer. Det gælder også for mindre 
bygninger.

 Som materiale til tagdækning må hverken 
anvendes metal eller tagpap. Heller ikke på 
mindre bygninger.

 Som materiale til tagrender, inddækninger 
og skotrender må hverken anvendes kobber 
eller bly. Heller ikke på mindre bygninger.

6.2 For delområde A2-A6, B1, B2 og C
 Skiltning og reklamering på bebyggelsen 

må ikke fi nde sted. Det er dog tilladt at 
opsætte navnskilte.

 Der må ikke opstilles husstandsvindmøller.

 Konstruktioner, der er nødvendige for at 
forsyne ejendommen med anden alternativ 
energi som sol- og jordvarme samt solcel-
ler, kan udføres på eller i forbindelse med 
bygningerne. Solenergipaneler må ikke 
medføre gener i form af solrefl eksion i 
forhold til omgivelserne.

6.3 For delområde A2-A6, B1 og B2
 Boligbebyggelse skal være lavenergibebyg-

gelse.
 

 § 7 Ubebyggede arealer 

 § 7 UBEBYGGEDE AREALER 

 7.1 Der må ikke foretages befæstelse på mere 
end 20 % af den enkelte boliggrunds areal. 
Det bebyggede areal, vandgennemtrænge-
lige belægninger som græsarmeringssten 
og grus medregnes ikke.

7.2 I lokalplanområdet må der ikke terrænre-
guleres mere end +/- 1,0 meter i forhold til 
eksisterende terræn.  

 I forbindelse med etablering af vej-, sti- og 
parkeringsanlæg samt regnvandsbassiner 
kan større terrænreguleringer tillades.

7.3 Det eksisterende sten- og jorddige, vist på 
Bilag 2, må ikke gennembrydes eller fjernes.

Friarealer og haver

Hvis terrænet skal reguleres gøres det mest nænsomt ved ud-

formning af skråninger i bløde kurver eller terrasserede bede.

Hvis man skal 

kunne komme 

rundt om huset 

fra vej til have, 

kan det være 

nødvendigt at 

etablere trapper 

eller ramper. 

Skråninger over 

1:4 bør sup-

pleres med trin. 

Hvis skråninger 

er for stejle, 

kan muldlaget 

erodere. 

Jordskråninger 

bør ikke være 

mere stejle end 

1:2.

Derudover 

skal man være 

opmærksom på 

terrænforholdene 

i forbindelse med 

adgangen fra fast-

lagt kote i vejen 

og placering af 

garage/carport 

i forhold til 

vejkoten.

Parkeringspladserne kan placeres ved siden af hinanden eller i 

forlængelse af hinanden alt efter terrænforholdene.

På de stærkt skrånende grunde må man være ekstra opmærksom 

på regnvand og få etableret tilstrækkeligt med dræn omkring 

bygninger og opholdsareler. 

Overskydende jord skal bortskaffes for ejerens egen regning.

Der er i lokalplanen krav til jordreguleringer.

Højdekurver

Boligvej

77,0

76,0

75,0

74,0

73,0

72,0

71 0

Højdekurve

Boligvej

77,0

76,0

75,0

74,0

73,0

72,0

71 0
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7.4 Den eksisterende trærække ved/på det be-
skyttede dige, vist på Bilag 2, skal bevares 
som en sammenhængende trærække. 

 Der må ikke køres med maskiner inden 
for denne trærækkes drypzone. I bygge-
perioden skal drypzonen beskyttes med 
byggepladshegn.

7.5 Søen og overdrevet, vist på Bilag 2, skal 
bevares som bynær natur.

7.6 En bræmme på mindst 5 m rundt om søen, 
vist Bilag 2, skal friholdes for træer.

7.7 Fælles friarealer skal primært fremstå med 
et naturpræg med lavt plejeniveau.

 

 § 8 Veje, stier og parkering 

 § 8 VEJE, STIER OG PARKERING 

 8.1 Vejadgang til lokalplanområdet sker to 
steder, som vist på Bilag 2, begge fra Ble-
gindvej via en trafi ksikker foranstaltning 
i form af hhv. et prioriteret T-kryds ved 
stamvej a-b og en rundkørsel med tilbage-
trukket dobbeltrettet cykelsti ved stamvej 
c-d.

8.2 Der udlægges areal til stamveje, boligveje 
og rundkørsel som vist på Bilag 2. 

 Både stamveje og boligveje inden for lokal-
planområdet udlægges som privat fællesvej. 
Rundkørslen på Blegindvej udlægges som 
offentlig vej.

 Stamvejene a-b og c-d udlægges i en bredde 
af 11,0 m med et kørespor på 6,0 m, uden 
fortove, men med et grønt, træbeplantet 
bælte på 2,0 m i den vestlige side til en 
trærække med mindst ét mellemstort ens-
artet træ pr. grund (røn, løn, kirsebær eller 
lign.) i overensstemmelse med illustration. 

 I stamvejene placeres, som vist på Bilag 
2, forsigtighedszoner ved hjælp af skift i 
belægningen. 

Illustrationer til § 8 stk. 2. vedr. stamveje og boligveje.
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 Boligvejene udlægges i en bredde af 8,0 
m med et kørespor på 5,0 m afgrænset af 
kantsten og græsrabat. Køresporet placeres 
således i udlægget, at der på syd/syd-vest 
siden etableres en 2,0 m bred rabat til en 
trærække med mindst ét mellemstort ens-
artet træ pr. grund (røn, løn, kirsebær eller 
lign.) i overensstemmelse med illustration.

 
 Veje udformes, så boliger sikres mod over-

fl adeafstrømning af vejenes regnvand ved 
skybrud.

 Vendepladser udlægges med en diameter 
på 18,0 m.

 Der skal på boligvejen mellem delområ-
derne A5 og A6 etableres en faunapassage 
som en mindre bro til biler, som padder kan 
passere under, og komme fra NBL§3-søen 
til NBL§3-overdrevet, vist på Bilag 2.

8.3 Stiadgang til lokalplanområdet sker ét sted 
fra Blegindvej, som vist på Bilag 2, ved det 
eksisterende stiudløb fra Skovgårdsvej (på 
sydsiden af Blegindvej) i den hævede fl ade.

 Hvor stien krydser Blegindvej udføres en 
overgang for cyklister og fodgængere.

8.4 Der udlægges areal til stier som vist på 
Bilag 2.

 Stier udlægges i en bredde af 3,0 m med 
en 2,0 m fast belægning samt græsrabat. 

 Undtagen stierne nord for delområderne 
A3, A5 og A6: De udlægges i en bredde af 
3,0 m, men behøver ikke fast belægning; 
de kan være trampede stier.

8.5 Der anlægges parkeringspladser efter føl-
gende anvisninger:

 Ved tæt-lav boligbebyggelse etableres par-
 kering svarende til 1½ bilplads på hver  
 boligenhed (inkl. evt. carport).
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 Ved åben-lav boligbebyggelse etableres  
 parkering og gæsteparkering svarende til  
 2 bilpladser pr. parcel.

 Ved offentlig institutionsbebyggelse etab- 
 leres antal parkeringsplader i henhold 
 til gældende parkeringsnorm for Skan- 
 derborg Kommune.

8.6 Parkering af lastvogne, campingvogne og 
lignende må kun ske efter reglerne i det til 
enhver tid gældende Parkeringsregulativ for 
Skanderborg Kommune.

 

 § 9 Tekniske anlæg 

 § 9 TEKNISKE ANLÆG 

 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg efter Skanderborg 
Kommunes anvisning.

 Bebyggelse, der opfylder klassifi kationskra-
vene for lavenergibebyggelse, er undtaget 
for tilslutningspligt til kollektiv varmefor-
syning, jf. planlovens § 19, stk. 4.

9.2 Ledninger til el, telefon, antenner, og lig-
nende skal fremføres under terræn.

 Drikkevandsledning fra Hørning Stations-
bys Vandværk til Hørning placeres med 
beliggenhed 2 m nord for vejskel mod 
Blegindvej.

9.3 Spildevandsafl edning skal ske i henhold til 
gældende spildevandsplan.

9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning 
efter gældende vandforsyningsplan.

9.5  Parabolantenner må kun placeres på jorden, 
eller så de ikke er synlige fra offentlige veje 
og stier.

 

 § 10 Miljø 

 § 10 MILJØ 

 10.1 Tagvand skal, hvis jordbunden er egnet, 
nedsives på egen grund. Alternativt skal 

Uddybende forklaring til § 9 stk. 1.

Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet 

for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energiram-

mer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i 

bygningsreglementet.
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det forsinkes i et regnvandsbassin inden 
afl edning til Sommerbæk. 

 Vejvand skal forsinkes og renses i regn-
vandsbassiner inden afl edning til Som-
merbæk.

 Overfl adevand må ikke ledes til NBL §3 
søen, vist på Bilag 2.

10.2 Regnvandsbassin/-er placeret inden for 
arealet med tyndt lerlag, vist på Bilag 2, 
skal udføres og til enhver tid vedligeholdes 
med tæt membran.

10.3 Regnvandsbassiner og udledning skal 
godkendes af Skanderborg Kommune. 

 

 § 11 Grundejerforening 

 § 11 GRUNDEJERFORENING 

 11.1  Der skal oprettes en grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige grundejere inden 
for lokalplanens område.

11.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 50% 
af det første delområde er bebygget, eller 
når kommunen kræver det.

11.3 Grundejerforeningen skal, efter krav fra 
kommunen , optage medlemmer fra tilgræn-
sende områder, eller sammenslutte sig med 
en eller fl ere bestående grundejerforeninger 
for tilgrænsende områder.

11.4 Grundejerforeningens formål er at varetage 
medlemmernes interesser i forbindelse med 
de ejendomme, der hører under foreningens 
område, herunder inden for lokalplanområ-
det at drifte og vedligeholde vejafvanding, 
veje, stier og fælles friarealer mm., når 
disse er anlagt. Grundejerforeningen skal 
i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør 
af lovgivningen henlægges til foreningen.

11.5 Grundejerforeningen er berettiget og for-
pligtet til vederlagsfrit at tage skøde på 
anlagte private fællesveje, stier og fælles 

Uddybende forklaring til § 11 stk. 5.

Indtil overdragelse sker, er vedligehold på ejerens/udstykkerens 

omkostning.
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friarealer. Overdragelserne kan ske etape-
vis.

11.6 Grundejerforeningens vedtægter og ændrin-
ger heraf skal godkendes af kommunen.

11.7 Grundejerforeningens medlemmer betaler 
bidrag og har stemmeret i forhold til det 
antal boliger vedkommende repræsenterer. 
Ejerforeninger og andelsboligforeninger 
repræsenteres i grundejerforeningen i hen-
hold til sine vedtægter. Ejere af ubebyggede 
udstykkede parceller beatler ½-bidrag og 
har stemmeret derefter.

 

 § 12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages ibrug 

 § 12 BETINGELSER FOR, AT NY 

BEBYGGELSE MÅ TAGES IBRUG 

  Lokalplanområdets anvendelse til bolig- og 
institutionsformål må ikke påbegyndes før:

12.1 Bebyggelsen er tilsluttet det offentlige 
kloaksystem, og

12.2 ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv varme-
forsyning efter kommunens anvisning, jf. 
§ 9. 

 § 13 Lokalplan og byplanvedtægt 

 § 13 LOKALPLAN OG 

BYPLANVEDTÆGT 

 13.1 Den del af eksisterende lokalplan nr. 44 
vedtaget af Hørning Byråd den 28. august 
2006, som omfatter areal inden for lokalpla-
nområde 1070, afl yses med den offentlige 
bekendtgørelse af lokalplan nr. 1070. 

 § 14 Servitutter 

 § 14 SERVITUTTER 

  Der ophæves ingen servitutter. 

 § 15 Vedtagelse 

I forbindelse med konkret projektgodkendelse af vej/kloak 

reguleres følgende forhold via garantistillelse:

At der er etableret de i § 8 nævnte veje og stier, og

at der er etableret de i § 10 nævnte nødvendige regnvandsbas-

siner til at håndtere overfl adevand fra lokalplanområdet.
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 § 15 VEDTAGELSE 

 15.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplan-
forslag af Skanderborg Byråd den 26. marts 
2014.

15.2 I henhold til § 27 i Lov om Planlægning 
vedtages lokalplanen endeligt af Skander-
borg Byråd den 3. september 2014. 
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 Bilag 2 

 BILAG 2 

AREALANVENDELSE
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 BILAG 3 

ILLUSTRATIONSSKITSE
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 Bilag 4 

 BILAG 4 

TOPOGRAFI   Bilag 5 
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