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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:

1. Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i for-
hold til skel.

2A. Arealanvendelseskort for rammelokalplanen, der viser, 
hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sam-
men med lokalplanbestemmelserne og er bindende.

2B. Arealanvendelseskort for den byggeretsgivende del af lo-
kalplanen, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet 
hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er 
bindende.

2C. Arealanvendelseskort for den byggeretsgivende del af 
lokalplanen med angivelse af byggefelter og niveauplaner/
gulvkoter for placering af den fremtidige bebyggelse. Kortet 
hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne, og er 
bindende.

3. Illustrationsskitse der viser eksempel på, hvordan bebyg-
gelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskit-
sen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke binden-
de.

4. Topografisk kort, der viser områdets eksisterende topo-
grafi.

5. Tværprofiler af veje og stier.

6. Beplantning, der angiver egnskarakteristiske træer og 
buske.

Hvad er en lokalplan?
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7. Samlet plan for håndtering af klimavand.

8. Servitutredegørelse.

9. Miljøvurdering af planen - screeningsskema.

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

Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentlig-
gøres det. I den fastsatte offentlighedsperiode har borgerne 
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller 
forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut 
vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil 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 offentliggørelse 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 offentliggjort, 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

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra grundejerne i 
området.

Lokalplanen er skrevet som en almindelig lokalplan og som 
en rammelokalplan. Det betyder, at nogle områder ikke 
indeholder bindende bestemmelser, som er detaljerede nok 
til at opfylde lokalplanpligten. De nærmere bestemmelser 
for disse områder skal fastsættes i supplerende lokalplaner 
på et senere tidspunkt.

At lokalplanen både er en almindelig og en rammelokalplan 
betyder, at lokalplanområdets helhed og overordnede frem-
tidige forhold i forhold til anvendelse, som fx vej- og stifor-
løb, boligområders placeringer og fælles friarealer sikres, 
uden at der bliver taget stilling til hele området detaljerede 
indretning i forhold til grundstørrelser, udformning, bolig-
typer, byggelinjer osv. Det kan være hensigtsmæssigt i et 
større område som dette lokalplanområde, hvor efterspørgs-
len på boligtyper kan variere over tid.

Lokalplanens baggrund, formål og 
indhold
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Området udlægges til blandede boligformål, og bestemmel-
ser for området sikrer særligt fokus på områdets natur- og 
miljømæssige bæredygtighed, landskabelige og naturmæssi-
ge indpasning og sundhedsfremmende indretning.

Det er lokalplanens formål at sikre:

• en overordnet disponering af området,

• areal til blandede boligformål,

• areal til fælles friarealer, herunder vej- og stiforløb,

• mulighed for etablering af sti ført via vejbro under Vir-
ringvej med tilhørende tilslutningsanlæg,

• at området indrettes sådan, at grundvandet beskyttes,

• at der udlægges arealer med en hensigtsmæssig place-
ring til fælles friarealer, veje og stier, så der skabes gode 
fysiske rammer for fællesskab, sundhedsfremme og 
rekreativitet,

• at områdets fælles friarealer, veje og stier udlægges og 
anlægges så regnvand fra store regnskyl kan håndteres 
hensigtsmæssigt på terræn og bidrager til et rekreativt 
miljø,

• at områdets friarealer, veje, stier og bebyggelser ind-
passes bedst muligt i områdets naturlige, småbakkede 
terræn,

• at der udlægges og anlægges fællesarealer, som kan 
fremme områdets natur- og miljømæssige bæredygtig-
hed og som landskabeligt og naturmæssigt harmonerer 
med de tilstødende landskaber mod øst, syd og sydvest, 
som er omfattet af Skovrejsningsaftale om Anebjerg 
Skov.

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet udgør en del af Anebjerg - det store 
byudviklings- og skovrejsningsområde mellem Skanderborg 
(Højvangen), Stilling-Gram og Fruering i den østlige del af 
Skanderborg by. Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd 
for Virringvej og øst for det nyeetablerede Blishønedalen og 
Agerhønebakken, og vil komme til at hænge sammen med 
de eksisterende boligområder via stisystemer.

Lokalplanområdet er godt 27 ha og omfatter matriklerne 
2f, 4b, 7gr, 7gu, 12g, 14c, 16a, 16h, 20a, 20d, 20f og vejlitra 
7000am, Gram By, Skanderborg Jorder samt matriklerne 
8m og 1n, Fruering By, Fruering. Arealet anvendes i dag 
primært til agerjord.

Området er beliggende i landzone, men en del af området 
overføres ved den endelige vedtagelse af lokalplanen til 

Lokalplanområdet består mest 
af agerjord, der drives land-
brugsmæssigt.
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byzone. Størstedelen af arealet er i dag pålagt landbrugspligt 
og dyrkes landbrugsmæssigt. Det areal, der ikke overføres til 
byzone, kan fortsat dyrkes.

Gl. Gramvej løber i en nord-sydgående retning østligt i 
lokalplanområdet. Boligen beliggende Anebjerggårdsvej 
1 udenfor lokalplanområdet har vejadgang via en vej, der 
løber gennem lokalplanområdet, og som vil blive erstattet af 
en ny vejtilslutning.

Terrænet i området falder fra kote 106 i nordøst og ned til 
kote 88 mod syd, hvor der er lavest, i alt et fald på 18 meter. 
Området er et dødislandskab som er karakteriseret ved flere 
små bakker og lavninger med småsøer og vandhuller. Den 
del af lokalplanområdet, der ligger øst for Gl. Gramvej er 
omfattet af en udpegning af et særligt geologisk interesse-
område - Pilbrodalen - på grund af det tydelige dødisrelief. 

Der ligger i dag tre bevaringsværdige bygninger i området 
fordelt på de to eksisterende ejendomme. Bygningerne har 
mellem og lav bevaringsværdi.

Området er af staten udpeget som Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser. Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
indvinder grundvand 50 meter under terræn. 

Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Fredens-
borgværket og delvist indenfor det grundvandsdannende 
opland til Gramværket. Gramværket har to boringer ca. 
15o meter nordøst for området. Derudover er Skanderborg 
Forsyning i gang med at etablere en ny kildeplads med i alt 3 
boringer ca. 200 meter syd for området.

Der er tre udpegninger af § 3-søer inden for lokalplanom-
rådet, hvoraf de to er omgivet af hhv. eng og mosebræmme. 
Områderne er beskyttede efter Naturbeskyttelsesloven. Der 
er registreret stor vandsalamander i vandhullet ved ejen-
dommen Gl. Gramvej 46. Arten er en strengt beskyttet bilag 
IV-art.

Den eksisterende beplantning i området omfatter primært 
den omkringliggende have til ejendommen Gl. Gramvej 46, 
herunder flere store træer og en række mindre allé-træer, 
der fører op til ejendommen. Derudover er der flere læ-
hegnsbælter i området.

Der afkastes skovbyggelinje fra tre skovområder mod 
vest, syd og øst, som alle er en del af det samlede Anebjerg 
skovområde. Skovene er yngre blandede løvskove plantet 
mellem 2012 og 2015. I forbindelse med endelig vedtagelse 
af byggeretsgivende lokalplaner, der vedrører skovbygge-
linjen, reduceres denne til 30 meter, med Miljøstyrelsens 
godkendelse.

Mod nordvest i lokalplanområdet er udpeget et ikke fredet 
fortidsminde i form af en jernalderbosættelse. I lokalplanen 
er området udlagt til friareal med mulighed for etablering af 
jordvold.

Én af de tre beskyttede søer 
inden for lokalplanområdet.
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LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Lokalplanområdet støder mod nord op til Virringvej, der 
adskiller området fra den eksisterende bebyggelse i Gram 
mod nord. Bebyggelsen her består af åben lav parcelhusbe-
byggelse og grønne friarealer. Der stilles med lokalplanen 
krav om at etablere en sti under Virringvej, som kobles på 
eksisterende stisystem langs med Virringvej.

Mod vest støder området op til Anebjerggårdsvej, hvorfra 
der er vejadgang til boligområdet Blishønedalen på den 
anden side af vejen, som også er en del af Anebjerg struk-
turplanen. Også her fastlægger lokalplanen et stisystem, der 
skal kobles op på det eksisterende stisystem i Anebjerg. 

Mod sydøst, syd og vest er der udpeget skovrejsningom-
råde, hvoraf dele allerede er rejst, mens andet fortsat er 
landbrugsjord. Rammelokalplanen fastlægger en natursti, 
der skaber adgang til de omkringliggende naturarealer, som 
indeholder eksisterende naturstier. 

Forudgående planlægning for Anebjerg

Planlægningen for Anebjerg blev startet omkring 2001, hvor 
Skanderborg Kommune i samarbejde med det daværende 
Århus Amt igangsatte en grundvandsanalyse, som skulle 
klarlægge om der kunne ske byudvikling i området. 

På baggrund af grundvandsanalysen blev der i 2006 ud-
arbejdet en Landskabsplan for Anebjerg, som nærmere 
definerede, hvilke områder der var egnet til ny by og hvil-
ke, der burde friholdes for byvækst. Ud over hensynet til 
drikkevandsinteresserne var landskabsplanen baseret på en 
analyse af de landskabelige, de naturmæssige og de terræn-
mæssige forhold i området.

Landskabsplanen mundende ud i, at Skanderborg Kommu-
ne, Århus Amt og den daværende Skov- og Naturstyrelse 
blev enige om, at der kunne etableres nye boligområder 
langs Frueringvej, Vestermøllevej og Virringvej, mens om-
råderne her imellem skulle friholdes for byvækst og i stedet 
udlægges til skovrejsning, der kan beskytte grundvandet.

Skoven.

I 2007 blev Skovrejsningsaftalen om Anebjerg Skov mellem 
Skanderborg Kommune og den daværende Skov- og Natur-
styrelse underskrevet. I følge aftalen opkøber Naturstyrelsen 
og Skanderborg Kommune med bidrag fra Skanderborg For-
syningsselskab a/s løbende landbrugsarealerne i området til 
skovrejning. De første etaper af Anebjerg Skov blev herefter 
indviet i 2009 og i dag er langt over halvdelen af det i alt 
ca. 325 ha store skovrejsningsområde opkøbt og beplantet. 
Skovrejsningen forbedrer ikke kun områdets naturmæssige 
værdier og beskytter grundvandet. Skoven udgør med sine 
bynære rekreative rammer samtidig et stort rekreativt og 
sundhedsfremmende potentiale - ikke kun for de nærliggen-
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de boligområder, men for hele byen. 

Naturstyrelsen Søhøjlandet, der har ansvaret for skoven, har 
nedsat et brugerråd med en lang række lokale interessenter. 
I samråd med brugerrådet er der gennem årene etableret 
forskellige ruter i skoven, ligesom Søhøjlandet indtænker 
åbne sletter, ind- og udsigtskiler, der sikrer at områdets 
landskabelige værdier også får plads. 

Byen.

Skanderborg Kommune gennemførte med støtte fra Plan09 
en stor dialogproces om Anebjergområdet i 2008. Lodseje-
re, borgere i de nærliggende områder, potentielle tilflyttere, 
institutioner og organisationer i kommunen deltog her i 
”spillet om Anebjerg” og visionen om den landskabelige, 
sundhedsfremmende og bæredygtige bydel blev formuleret. 

På baggrund af visionen for Anebjerg blev Bebyggelsesplan 
for Anebjerg udarbejdet i 2009 og efterfølgende blev der i et 
samarbejde med lodsejere i området udarbejdet en Kvali-
tetsmanual for Anebjerg i 2010. 

Kvalitetsmanualen beskriver, hvordan visionerne om en bæ-
redygtig, landskabelig og sundhedsfremmende by kan blive 
til virkelighed, og hvordan der sikres en kvalitetsmæssig 
helhed inden for hele området, selvom det udbygges over en 
længere årrække og af mange forskellige aktører.

Kvalitetsmanualen er på èn og samme tid kommunens 
administrationsgrundlag og en håndbog for udviklere, 
kommende bygherre og borgere om, hvordan området bør 
planlægges, byggemodnes, bebygges og drives, hvis visioner-
ne for området skal komme til opfyldelse.

I Kvalitetsmanualen for Anebjerg beskrives, hvordan Ane-
bjerg tænkes etableret som en social og miljømæssig bære-
dygtig bydel, der på nænsom vis passes ind i det smukke, 
kuperede landskab i området. Det nye boligområde skal 
være varieret og oplevelsesrigt med god kontakt til land-
skabet, sådan at flest muligt motiveres til at komme ud og 
bevæge sig i de grønne friarealer og den kommende skov 
hver dag. For at de omgivende bebyggelser i Højvangen og 
Stilling-Gram også får fornøjelse af det smukke landskab, 
vil de nye boligenklaver blive placeret som øer i landskabet 
med grønne kiler ind mod de eksisterende boligområder.

Læs mere her:  https://www.skanderborg.dk/politik-og-fa-
ellesskab/udvikling-i-kommunen/byudviklingsplaner 

Byrådets Bosætningsstrategi fra 2015 flugter visionerne for 
Anebjerg. Det er således Byrådets mål, at nye boligområder 
skal være rammen om et godt hverdagsliv og tilbyde et bredt 
udvalg af boligtyper, især boliger som henvender sig til yng-
re familier, som ønsker at bosætte sig i kommunen. 

Anebjerg er i øvrigt et godt eksempel på, hvordan nye byom-
råder kan indrettes, så regnvand tilbageholdes og forsinkes, 
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og dermed ikke giver oversvømmelser, og så arealerne som 
reserveres til klimasikring samtidig kan bidrage til gode og 
oplevelsesrige friarealer i bebyggelsen, når det ikke regner. 
Områdets landskabelige tilpasning sikrer nemlig, at de 
naturlige strømningsveje for regnvand ikke brydes, men 
opretholdes i de grønne kiler, der forløber internt i boligen-
klaverne og herfra videre ud i landskabet/skoven. 

På denne vis flugter områdets planlægning også de mål for 
klimatilpasning af nye byområder, som Klimatilpasnings-
planen fra 2012 sætter.

Endelig er Anebjergområdet et godt eksempel på, hvordan 
ny by kan indrettes, så landskab og natur integreres i bebyg-
gelsen og skaber rammer for gode oplevelse, samtidig med, 
at de grønne områders landskabelige karakter ikke opfor-
drer til brug af gift og gødning. 

Fordi Anebjergområdet er et forholdsvis stort byvækstom-
råde, er der udarbejdet en rækkefølgeplan for områdets 
udvikling. Rækkefølgeplanen sikrer en hensigtsmæssig ud-
bygning i forhold til den offentlige infrastruktur og skole- og 
institutionstilbud.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets fremtidi-
ge anvendelse til fritliggende parcelhuse og tættere boligty-
per såsom dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og gårdhave-
huse i 1-2 etager.

Lokalplanområdet er inddelt i en byggeretsgivende og en 
rammesættende del, som igen er inddelt i delområder.

Den byggeretsgivende del.

Delområde A1-A7 og GA er omfattet af lokalplanens bygge-
retsgivende bestemmelser. 

Delområde A1 og A4 må anvendes til mindre fritliggende 
huse.

Delområde A2, A5 og A7 må anvendes til fritliggende parcel-
huse.

Delområde A3 og A6 må anvendes til tæt lav bebyggelse i 
form af fx række-, kæde- eller gårdhavehuse.

Det er hensigten, at områdets muligheder for forskellige 
bebyggelsestyper skal tilskynde til en variation i beboer-
sammensætningen, og dermed sikre området en social og 
kulturelt bæredygtig profil.

Delområde G er et stort, fælles friareal for hele lokalplanom-
rådet. I lokalplanen underopdeles det i delområde GA, som 
ligger inden for den byggeretsgivende del af lokalplanen og 
delområde G, som er den resterende del af friarealet. 
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Delområde GA hører til de mere urbane friarealer, hvorpå 
der kan indrettes fælles funktioner såsom stier, fælleshus/
shelter, legepladser osv. Der kan endvidere etableres græs-
bevoksede trug, oversvømmelsesarealer og regnvandsbas-
sin. Derudover er vejarealer til betjening af ny bebyggelse 
beliggende i delområde GA.

Den rammesættende del. 

Delområde B, C, D, G og H, der ligger uden for den bygge-
retsgivende lokalplan, er omfattet af lokalplanens rammebe-
stemmelser.

Delområde B og C kan anvendes til fritliggende parcelhu-
se og tættere boligtyper. Den nærmere disponering skal 
fastlægges i en eller flere nye, byggeretsgivende lokalplaner. 
Dog fastlægger lokalplanen, at delområde B1, hvor den ek-
sisterende ejendom Gl. Gramvej 46 ligger, ikke kan udstyk-
kes yderligere, og at der kun må etableres én bolig på den 
restejendom, der bliver tilbage, når delområde B lokalplan-
lægges yderligere.

Delområde D omfatter den eksisterende Gl. Gramvej, og 
mod nord endvidere et mindre areal vest for vejen, til udvi-
delse af den eksisterende vej, fx i forbindelse med at der skal 
laves adgangsvej til de kommende boligområder, samt til 
håndtering af klimavand fra arealer nord og øst for lokal-
planområdet.

Delområde G udgør de mere urbane friarealer, hvorpå der 
må indrettes fælles funktioner såsom stier, græsbevoksede 
trug og oversvømmelsesarealer. Når der fastlægges bygge-
retsgivende lokalplan for delområdet, kan der også indrettes 
legepladser, adgangsveje mv.

Delområde H udgør de naturmæssige friarealer, der lig-
ger ud mod de tilstødende skovarealer (overgangsarealer). 
Inden for delområdet kan der anlægges adgangsvej til den 
eksisterende ejendom Anebjerggårdsvej 1, stier, vandrender, 
græsbevoksede trug (i forbindelse med vej) og oversvøm-
melsesarealer.

Lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse, ubebyggede arealer, 
veje og stier udformes i en høj kvalitet i overensstemmelse 
med intentionerne i Kvalitetsmanualen for Anebjerg.

Lokalplanens bebyggelsesplan og bestemmelserne om del-
områdernes boligtyper er udarbejdet med øje for hensynet 
til landskabet, lysindfald, skygge- og vindforhold, klimasik-
ring mv. Fx indeholder lokalplanen byggefelter og ni-
veauplaner som skal sikre, at bebyggelserne ligger hensigts-
mæssigt i områdets kuperede terræn. På denne vis er den 
mest optimale udnyttelse af arealet sikret, så de kommende 
beboere får størst mulig fornøjelse af områdets naturlige ter-
ræn og de tilstødende naturarealer.
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Skanderborg Kommune kan udlevere detaljerede kort med 
angivelse af byggefelterne, niveauplaner mv.

Kvalitetsmanual for Anebjerg.

Kvalitetsmanualen redegør nærmere for de forhold, som 
lokalplanen ikke kan regulere, men som er ønskeligt bliver 
indtænkt, når nye beboere skal tage stilling til materialer, 
indretning og indpasning af deres nye boliger i området.

Lokalplanområdets fælles friarealer udlægges og skal an-
lægges så de er trygge og behagelige at opholde sig på for 
områdets beboere og forbipasserende. Inden for delområde 
GA må der opstilles motionsredskaber, som fx kan indgå i 
en motionsrute, der løber videre til Anebjerg Skov.

Mellem Anebjerg Skov og områdets friarealer friholdes et 
overgangsareal på 30 meter. Overgangsarealet, der indgår i 
delområde H, vil sikre fri passage mellem skoven og områ-
dets private friarealer.

Inden for lokalplanområdet findes flere beskyttede natur-
områder og arter. Lokalplanen sikrer en afstand mellem dis-
se områder til privat fællesareal og en endnu større afstand 
til bebyggelse, som har til hensigt at sikre, at tilstanden 
for de beskyttede områder ikke ændres væsentligt. Således 
vurderes det at naturtilstanden i de beskyttede områder kan 
bevares.

For at sikre en naturlig sammenhæng mellem de fælles 
friarealer og skovarealer, indeholder lokalplanen bestem-
melser om, at friarealerne skal etableres med en naturlig 
og ikke-plejekrævende beplantning, og anlægges med en 
landskabelig karakter.

Området sikres vejadgang via den eksisterende Anebjerg-
gårdsvej til delområderne A1-A7. Delområderne B og C 
planlægges at få vejadgang fra Gl. Gramvej. Alle vejarealer 
vil blive udlagt som private fællesveje.

Området kobles op på det eksisterende stisystem på begge 
sider af Virringvej, blandt andet ved hjælp af en ny sti ført 
via vejbro under Virringvej. De eksisterende forbindelsessti-
er og naturstier fra Blishønedalen og Anebjerg Skov fort-
sættes ind i lokalplanområdet, og sikrer på den måde gode 
muligheder for at komme til og fra området og benytte den 
nærliggende natur.

For at fremtidssikre området mod kraftige regnskyl og af 
hensyn til natur- og miljøinteresserne i området etableres et 
åbent regnvandssystem inden for området. Med udgangs-
punkt i de naturlige strømningsretninger og oversvømmel-
sesarealer i terrænet sikrer lokalplanen, at samtlige veja-
realer og udvalgte stiarealer anlægges med et profil, så de 
bliver del af de naturlige strømningsveje i tilfælde af kraftige 
regnskyl.

Regnvandssystemet har form af græsbevoksede trug, faste 

Eksempel på vejprofil til åben 
afledning af regnvand. Profilets 
udformning er med til at sikre 
den naturlige strømningsretning 
for regnvand i tilfælde af kraftige 
regnskyl. 

Eksisterende læhegn inden for 
lokalplanens område.
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vandrender, oversvømmelsesarealer, regnvandsbassin og 
mindre søer, og skal anlægges sådan at de kan indgå i fælles-
arealernes rekreative udnyttelse. Hvor der anlægges græs-
bevoksede trug er hensigten, at de udformes med naturlige, 
bløde sider, og på en måde, så man i tørre perioder let kan 
passere på tværs.

For at forebygge oversvømmelse på egen eller nabogrund 
bør der på den enkelte grund sikres strømningsveje for kli-
maregn til grønne friarealer, vej- eller stiarealer.

For at beskytte drikkevandet under området indeholder 
lokalplanen bestemmelser om, at omfanget af befæstede 
arealer kun må udgøre 20 % af de enkelte boligers grunda-
real. Ved at begrænse omfanget af befæstede arealer, som 
normalt kræver megen vedligeholdelse, er det hensigten at 
hindre, at kommende beboere fristes til at anvende pestici-
der. At fælles friarealer skal fremstå med et naturpræg med 
lavt plejeindhold vil tilsvarende motivere til ikke at anvende 
pesticider og kunstgødning inden for området.

Lokalplanen kan som juridisk redskab ikke fastsætte be-
stemmelser om pesticide- og gødningsforbud. Skanderborg 
Kommune vil dog henstille kommende beboere om ikke at 
bruge pesticider eller andre midler, der udgør en risiko for 
grundvandet.
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KOMMUNEPLAN

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanramme 13.B.10 og 
indgår i rækkefølgen for udbygning af nye boligområder i 
Kommuneplan’16, og er i øvrigt i overensstemmelse hermed.

Lokalplanen grænser mod nord og vest op til to boligområ-
der: Kommuneplanramme 13.B.07 beliggende i Gram, og 
kommuneplanramme 13.B.09, der også er en del af Anebjerg 
strukturplanen. Mod syd og øst grænser lokalplanen op til 
to rekreative rammeområder 12.R.08 og 13.R.05, der blandt 
andet er udlagt til skovrejsning som en del af strukturplanen 
for Anebjerg.

LOKALPLAN NR. 1036, 101 OG 088

Rammeområde 13.B.07 er omfattet af lokalplan 1036, der 
ligeledes er udarbejdet efter strukturplanen for Anebjerg. 
Lokalplanen skal sikre sammenhæng mellem de to lokal-
planområder. En del af lokalplan 1036 går ind over lokal-

Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning

REDEGØRELSE
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plangrænsen for denne lokalplan, og vil ved den endelige 
vedtagelse heraf blive aflyst.

Derudover omfatter lokalplanområdet dele af lokalplanerne 
101 og 088 for eksisterende grønne friarealer, der i dag er 
kommunalt ejede. De grønne arealer vil i mindre omfang 
blive inddraget til anlæggelse af sti under Virringvej inklusiv 
tilslutningsanlæg. Arealet vil i øvrigt fortsat fungere som 
grønt friareal. Denne lokalplan erstatter de to dele af de 
eksisterende lokalplaner, der ved den endelige vedtagelse vil 
blive aflyst.

KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND

Området er ikke udpeget som indsatsområde i klimatilpas-
ningsplanen.

Servicemålsregn (5-årsregn) fra tage, veje og parkeringsare-
aler må ikke nedsives, men skal afledes i rørlægninger frem 
til regnvandsbassinet. Der anlægges regnvandsbassin med 
permanent vandspejl sydligt i lokalplanområdet indenfor 
delområde GA. Hertil føres regnvand fra den byggeretsgi-
vende del af lokalplanområdet samt fra dele af rammelokal-
planområdet mod nord.

Sydvest for rammelokalplanområdet inde i Anebjerg Skov 
etableres der på Naturstyrelsens ejendom et regnvands-
bassin, der er dimensioneret til at kunne modtage overfla-
devand fra dele af lokalplanområdet. Overfladevand herfra 
føres som udgangspunkt til bassinet i rørlagt system. 

Klimaregnhændelser (skybrudsregn) skal så vidt mulig 
håndteres i åbne systemer. For at forebygge oversvømmelse 
på egen grund eller nabogrund bør der på den enkelte grund 
sikres strømningsveje for klimaregn til grønne friarealer, 
vej- eller stiarealer.

Ifølge kommunens klimakortlægning er der flere naturlige 
lavninger og strømningsveje i og gennem lokalplanområdet, 
hvor overfladevand naturligt vil passere og samle sig ved 
ekstreme regnhændelser.

Byggemodningen skal ske ud fra en overordnet plan, der sik-
rer en hensigtsmæssig håndtering af og strømningsveje for 
klimaregn (regnhændelser ud over 5-årsregn) i og gennem 
området. Der skal ved ethvert byggeri-/befæstelsesprojekt 
inden for området sikres en hensigtsmæssig håndtering af 
og strømningsvej for overfladevand ved ekstreme regnhæn-
delser. De store vandmængder skal kunne føres gennem 
området og evt. opstuves i de grønne områder uden at give 
anledning til gener i og uden for området.

På bilag 7 er vist, hvorledes strømningsveje naturligt kan 
etableres gennem området.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
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Der er ikke Natura2000-områder inden for lokalplanområ-
der, og der er ca. 8 km til nærmeste område, som ligger ved 
Mossø. Lokalplanen vil ikke påvirke Natura2000-områder 
på så stor afstand.

Der er i 2011 og 2014 registreret enkelte vandhulslevende 
bilag IV-arter, herunder stor vandsalamander, som yngler i 
vandhullet ved Gl. Gramvej 46, og anvender ejendommens 
busk- og kratbevoksning til rast og overvintring. Det vurde-
res, at indretningen af lokalplanområdet, så de eksisterende 
vandhuller og omgivelser bevares, er tilstrækkeligt til at sik-
re bestanden. Levegrundlaget for stor vandsalamander kan 
forbedres ved at oprense lokalplanområdets vandhuller og 
friholde for opvækst af træer og buske. Dette kræver forud-
gående dispensation fra kommunen.

NATURBESKYTTELSESLOVEN

Der er tre beskyttede søer, hvoraf de to er omgivet af hhv. 
eng og mosebræmme. Ændringer i tilstanden kan kun ske 
efter dispensation, og mulighederne herfor administreres 
restriktivt. 

Der må ikke etableres skyggende beplantning omkring § 
3-områderne, og der må ikke etableres tilløb til områderne 
eller ændres i deres afløbsforhold, da dette kan forringe 
deres vandkvalitet.

Derudover skal § 3-områderne sikres mod ændringer i den 
naturlige vandtilstrømning i en grad, der kan ændre vand-
standen væsentligt. Det gøres i lokalplanen ved at sikre en 
afstand på mindst 9 meter fra vandhullet til skel, og der-
udover sikre mindst 10 meter fra skel til byggefelt på den 
enkelte grund.

Lokalplanområdet er delvist omfattet af skovbyggelinje, der 
afkastes fra de omkringliggende skove i Anebjerg-området. I 
forbindelse med lokalplanen søges skovbyggelinjen reduce-
ret til 30 meter. Det er Miljøstyrelsen der træffer afgørelse 
herom.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Anebjerg-området ligger i OSD – Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser. I den forudgående planlægning for 
Anebjerg er der været særlig fokus på hensynet til drikke-
vandsinteresserne, bl.a. ved at sikre, at ny by placeres oven 
på de områder som grundvandsundersøgelsen fra 2001, 
viste var godt beskyttede.

Områderne, der ikke var tilstrækkeligt beskyttede, er udlagt 
til skovrejsningsområde i kommuneplanen.

Lokalplanområdet ligger udover i OSD, også i indvin-
dingsoplandet til Fredensborgværket delvist indenfor det 
grundvandsdannende opland til Gramværket. Derudover er 
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Skanderborg Forsyning i gang med at etablere en ny kilde-
plads med i alt 3 boringer ca. 200 meter syd for området. 
For at sikre indvindingsoplandet skal regnvandsbassinet 
og åbne trug inden for lokalplanområdet etableres med tæt 
membran.

MUSEUMSLOVEN

Museum Skanderborg oplyser, at der umiddelbart syd for 
lokalplanområdet tidligere er fundet en grav fra tiden lige 
efter kr. fødsel, ældre romersk jernalder, hvilket kan indike-
re, at der har været samtidig bebyggelse inden for lokalplan-
området. 

Der er gravfund fra samme periode øst for udstykningsom-
rådet. Umiddelbart i nordkanten af området er der tidligere 
udgravet dele af en bebyggelser fra tidlig jernalder ca. 400 
f.Kr. Her gives der i lokalplanen mulighed for at etablere en 
jordvold.

Museum Skanderborg vurderer således at der er kraftig 
belæg for, at der befinder sig vigtige arkæologiske levn inden 
for lokalplanområdet.

FREDNING OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER 
M.V.

Der er tre bevaringsværdige bygninger fordelt på de to 
ejendomme inden for lokalplanområdet. Alle tre ligger i 
rammelokalplanen, og altså uden for byggeretsgivende 
bestemmelser.

Den bevaringsværdige bygning på ejendommen Gl. Gramvej 
46 har en mellem bevaringsværdi (SAVE-værdi 5). Denne 
bygning vil ikke blive ændret som følge af rammelokalpla-
nen, og er udpeget til fortsat at være bolig i eget delområde, 
også når der på et tidspunkt udarbejdes byggeretsgivende 
lokalplan for området. Det forventes således ikke at ramme-
lokalplanen eller en efterfølgende byggeretsgivende lokal-
plan påvirker denne bygning.

De to øvrige bevaringsværdige bygninger ligger på ejen-
dommen Gl. Gramvej 48. De har hhv. mellem og lav beva-
ringsværdi (SAVE-værdi 6 og 7). Bygningerne vil ikke blive 
direkte påvirket som følge af rammelokalplanen, men når 
der på et tidspunkt udarbejdes byggeretsgivende lokalplan, 
forventes det at bygningerne nedrives.

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

Udbygningen af Anebjerg-området er indarbejdet i befolk-
ningsprognoserne, som danner udgangspunkt for beregning 
af børnetallet i daginstitutioner og elevtal på skoler. 

Virringvej løber nord for 
området, og på den anden 
side af vejen findes Gram og et 
udbygget stisystem til skole og 
andre hverdagsfunktioner.
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Det forventes, at børn inden for lokalplanområdet skal gå på 
Stilling Skole, der har klassetrin til og med 9. klasse, samt 
en specialklasserække fra 0.-10. klasse.  Prognoserne viser, 
at der er god plads på Stilling Skole til flere elever på alle 
årgange. 

Der vurderes endvidere at der er kapacitet på de nærliggen-
de dagsinstitutioner til børn i alderen 0-5 år. Kapaciteten for 
0-2 års-området kan evt. blive marginalt udfordret i Stilling 
skoledistrikt. Men det er vurderingen, at dette, såfremt det 
bliver aktuelt, kan kompenseres via dagtilbudskapaciteten 
i naboskoledistrikterne. Der er mulighed for at etablere en 
børneinstitution nord for Blishønedalen.

Trafik

Lokalplanområdet ligger 4,7 km fra Skanderborg Station, 
hvilket svarer til ca. 19 minutter på cykel. Der er 2 km til 
Stilling Station, når den genåbner, hvilket svarer til ca. 8 
minutter på cykel.

Nærmeste busstoppested er ca. 1 km væk ved krydset mel-
lem Virringvej og Skanderborgvej. Her kører X-bus, regio-
nalbus og lokalbus til blandt andet Aarhus, Horsens, Galten 
og Vejle (Billund Lufthavn).

MILJØFORHOLD

Jordforurening

Der findes ikke jordforurening indenfor lokalplanområdet.

Vejstrafikstøj

Resultatet af en støjberegning for området lavet i forbindel-
se med lokalplanudarbejdelsen viser, at der ikke er behov 
for støjafskærmning.

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 det projekt, som lokalplanfor-
slaget åbner mulighed for, ikke medfører væsentlige indvirk-
ninger på miljøet. For så vidt gælder bæredygtighed, land-
skabelig tilpasning og sundhedsfremme vil projektet kunne 
få en positiv virkning. De positive virkninger vurderes ikke 
at have negative følgevirkninger.

Det er derfor vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af 
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
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Teknisk forsyning

EL-FORSYNING

Området forsynes med elektricitet af Aura Energi.

VANDFORSYNING

Vandforsyning sker fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

VARMEFORSYNING

Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsan-
læg efter Skanderborg Kommunes anvisning. I dag er det 
varme fra Skanderborg-Hørning fjernvarme.

SPILDEVANDSFORHOLD

Spildevand ledes til Skanderborg centralrenseanlæg på Døj-
søvej. Overfladevand afledes i rør til åbent regnvandsbassin 
med permanent vandspejl midt i lokalplanområdet, og her-
fra videre til åbent vandløb. Det sydlige bassin skal modtage 
overfladevand fra den sydlige del af lokalplanområdet, når 
denne byggemodnes. Eksisterende åbne grøfter/vandløb 
i området må ikke rørlægges uden tilladelse fra vandløbs-
myndigheden. Bassinerne dimensioneres efter Skanderborg 
Kommunes anvisninger.

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 husholdningsaffald. 

ANTENNEFORHOLD

Der vil være en lang række af udbydere af kabel-tv som 
forventes at ville nedlægge kabler til antenneforsyning i 
området. Dette kan dog ikke hindre, at de fremtidige bebo-
ere i området selv nedtager tv-signaler fra paraboler eller 
antenner. Der er fastsat bestemmelser for placering af disse, 
således at de ikke skæmmer bebyggelsen.
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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).

NATURSTYRELSEN

Vest, syd og øst for lokalplanområdet ligger Anebjerg Skov, 
der ifølge Naturbeskyttelseslovens § 17 afkaster en 300 me-
ter skovbyggelinje, som dækker en stor del af lokalplanens 
område. Når ny by planlægges op mod eksisterende skov er 
det almindeligvis muligt at få reduceret skovbyggelinjen til 
30 meter fra skoven. 

Som en del af aftalen med Naturstyrelsen om Anebjerg Skov 
skal der i forbindelse med disponering af nye lokalplanom-
råder sikres en byggelinje på 30 meter til eksisterende eller 
nye skel mod skoven, og mindst 15 meter af denne byggelin-
je skal henligge som fælles friareal. Dette for at forebygge, at 
skoven på sigt skaber gener for de nye boliger og deres nære 
udearealer. 

Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen-
reducerer skovbyggelinjen til 30 meter, som det fremgår af 
bilag 2A.

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG 
FISKERI

Der er landbrugspligt på det meste af lokalplanområdet. Der 
må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, 
før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har god-
kendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.

Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med 
Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbin-
delse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser 
i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller 
afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlæg-
ning med anden landbrugsejendom.
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Servitutter

Ved udarbejdelse af lokalplanen er registreret de tinglyste 
servitutter, som fremgår af bilag 8 (servitutredegørelsen), 
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden 
for lokalplanområdet.

Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke 
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversig-
ten vist på bilag 8.

Der aflyses 18 servitutter fordelt på seks ejendomme, som 
alle vurderes forældede, irrelevante eller ikke omfatter den 
pågældende ejendom.
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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. 1092
For et blandet boligområde ved 
Anebjerggårdsvej

Vedr. § 1

Der kan ikke dispenseres fra 
lokalplanens formål.

§ 1  FORMÅL

 Lokalplanens formål er at sikre

1.1 en overordnet disponering af området,

1.2 areal til blandede boligformål,

1.3 areal til fælles friarealer, herunder vej- og stiforløb,

1.4 mulighed for etablering af sti ført via vejbro under Virring-
vej med tilhørende tilslutningsanlæg,

1.5 at området indrettes sådan at grundvandet beskyttes, 

1.6 at der udlægges arealer med en hensigtsmæssig placering 
til fælles friarealer, veje og stier, så der skabes gode fysiske 
rammer for fællesskab, sundhedsfremme og rekreativitet,

1.7 at områdets fælles friarealer, veje og stier udlægges og an-
lægges så regnvand fra store regnskyl kan håndteres hen-
sigtsmæssigt på terræn og bidrager til et rekreativt miljø,

1.8 at områdets friarealer, veje, stier og bebyggelser indpasses 
bedst muligt i områdets naturlige, småbakkede terræn,

1.9 at der udlægges og anlægges fællesarealer, som kan fremme 
områdets natur- og miljømæssige bæredygtighed og som 
landskabeligt og naturmæssigt harmonerer med de tilstø-
dende landskaber mod øst, syd og sydvest, som er omfattet 
af Skovrejsningsaftale om Anebjerg Skov.

§ 2  OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Matrikeloversigt. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1.

2.2 Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 

2f, 4b, 12g, 14c, 16h, 20a, 20d, 20f, 7gr og del af 7gu og 16a 
Gram By, Skanderborg Jorder, 1n og del af 8m Fruering By, 
Fruering, del af Virringvej vejlitra ”am”, del af Anebjerg-
gårdsvej vejlitra ”ax” og del af Gl. Gramvej vejlitra ”b”, samt 
alle offentlige vejarealer, samt alle parceller, der efter d. 1. 
april 2017 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for 
lokalplanens område.

Opdeling i delområder

BESTEMMELSER 
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2.3 Lokalplanen opdeles i seks delområder A, B, C, D, G og 
H som angivet på bilag 2A. Delområde A underinddeles i 
delområderne A1-A7 som angivet på bilag 2A. Delområde G 
underopdeles i delområde GA som angivet på bilag 2A.

Zoneforhold

2.4 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med byrådets offentlige 
bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres delom-
råderne A1-A7 og GA til byzone. Område B, C, D, G og H 
forbliver i landzone.

§ 3  AREALANVENDELSE

3.1 Delområderne A1, A2, A4, A5 og A7 kan alene anvendes til 
åben-lav bebyggelse samt tilslutningsstier.

3.2 Delområderne A3 og A6 kan alene anvendes til tæt-lav 
bebyggelse, herunder vej-, sti og parkeringsarealer og fælles 
opholdsarealer. Den sydlige del af delområde A6 kan alter-
nativt anvendes til åben lav bebyggelse, som vist på bilag 2B.

3.3 Delområde B og C kan alene anvendes til åben-lav, tæt-lav 
eller etageboligformål.

3.4 Delområde B1 kan alene anvendes til åben-lav bebyggelse. 
Der må alene indrettes en enkelt bolig.

3.5 Delområde G og GA kan alene anvendes til fælles friareal. 
Der må i delområdet anlægges de på kortbilag 2A viste veje 
med/uden vandrender, stier med/uden vandrender, vejt-
unnel, stier, græsbevoksede trug, jordvold, oversvømmel-
sesarealer og regnvandsbassin. Derudover må der anlægges 
græsbevoksede trug, der understøtter den samlede plan for 
håndtering af klimavandet, som vist i princippet på bilag 7, 
samt vejbro under Virringvej i forlængelse af stiforbindelse 
a-a og med forbindelse til stien Ægirsvej.

3.6 Der må i delområde GA indrettes ét fælleshus/shelter med 
tilhørende parkeringspladser, legeplads, bålplads,  mo-
tionsredskaber og lignende. Derudover må der indrettes 
legepladser, bålpladser, motionsredskaber og lignende hvor 
det vurderes hensigtsmæssigt for den rekreative anvendelse 
af delområdet. Der kan i tilknytning hertil etableres mindre 
jordformationer jf. § 7.4.

3.7 Delområde H kan alene anvendes som fælles friarealer 
(overgangsarealer). Der må i delområdet anlægges de på 
bilag 2A viste vejadgange og stiforbindelser. Derudover må 
der anlægges græsbevoksede trug, der understøtter den 
samlede plan for håndtering af klimavandet som vist i prin-
cippet på bilag 7. I delområdet må der ikke opføres bebyg-
gelse eller etableres multibaner eller andre synlige konstruk-
tioner eller legeredskaber.

3.8 Område D kan alene anvendes til vejformål samt håndtering 
af regnvand.

Vedr. § 3.2

Jævnfør Bygningsreglementet 
forstås tæt-lav boligbebyggelse 
som helt eller delvist sammen-
byggede enfamiliehuse, herun-
der dobbelthuse, rækkehuse, 
kædehuse o.lign.

Vedr. § 3.8

Delområde D omfatter den ek-
sisterende Gl. Gramvej inklusiv 
areal til udvidelse mod nord. 
Der skal fortsat være plads til 
regnvand fra arealer mod nord 
og opland mod øst.
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3.9 Inden for lokalplanområdet kan der opføres anlæg til områ-
dets tekniske forsyning.

§ 4  UDSTYKNING

4.1 Kun område A1-A7 og GA må udstykkes. Bestemmelser for 
udstykning af område B, C, D, G og H skal fastlægges i efter-
følgende byggeretsgivende lokalplaner. Delområde B1 må 
dog ikke udstykkes yderligere.

4.2 Inden for delområderne A1-A7 skal udstykning foretages i 
overensstemmele med den vejledende udstykningsplan, se 
bilag 2B. Delområderne A3 og A6 (storparceller til tæt lav 
bebyggelse) kan dog udstykkes yderligere.

Den sydlige del af delområde A6 kan alternativt udstykkes 
til åben-lav bebyggelse, som vist på bilag 2B.

4.3 Åben-lav bebyggelse i delområderne A2, A5 og A7 må ikke 
udstykkes med mindre grundstørrelse end 800 m² eller 
større end 1300 m².

4.4 Åben lav bebyggelse i delområde A1 og A4 må ikke udstyk-
kes med mindre grundstørrelse end 400 m² og mindre 
facadebredde end 14 meter. Bestemmelsen gælder også for 
den sydlige del af delområde A6, såfremt denne anvendes til 
åben lav bebyggelse.

§ 5  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Generelle bestemmelser for delområde A1, A2, A3, A4, A5, 
A6 og A7

5.1 Bygninger til beboelse skal placeres i de på bilag 2C viste 
byggefelter og i de afstande fra skel, som er anført i bestem-
melserne for de enkelte delområder nedenfor.

5.2 Når terrænforhold giver mulighed herfor, kan bebyggelse 
opføres med kældre (parterre) eller forskudte plan mod den 
lavest beliggende del af ejendommen.

5.3 Bygninger til beboelse må opføres i op til 2 etager i en maks. 
højde på 8,5 meter, inklusiv tagterrasse men eksklusiv par-
terre. Garager, carporte og øvrig bebyggelse må opføres i 1 
etage.

5.4 Terrænforskelle over 1 meter inden for udstrækningen af 
boligen inklusiv terrasse skal optages ved niveaudeling i 
bygningerne fremfor ved terrænregulering. Der kan dog 
etableres terrasser i konstruktion på op til 30 m² uden 
niveaudeling.

5.5 Gulvkoten på garage og carporte skal fastlægges ud fra 
terrænniveauet ved vejskel og hældning på indkørsel må 
højst være 50 promille på en strækning af 5 meter målt fra 
vejskel.

Vedr. § 5.1

Byggelinjerne sikrer, at der 
mod § 3 områder er 9 meter til 
skel, og fra skel til byggefelt er 
10 meter, så der i alt holdes en 
afstand af minimum 19 meter 
til de beskyttede naturområ-
der.

Vedr. § 5.8 m.fl.

Niveauplan er angivelse af det 
plan byggeriets højde måles 
fra. Niveauplanet er angivet 
med en kote. Koten gælder kun 
for boligen. 

Vedr. § 4.2

Med ”i vejledende udstyknings-
plan” menes, at skel mellem 
grunde i mindre omfang kan 
placeres anderledes i forbindel-
se med den endelige udstyk-
ning af områdets parceller end 
som vist på kortbilag 2A.

Vedr. § 4.1

Lokalplanen fastlægger kun 
byggeretsgivende bestem-
melser for delområde A1-A7 
samt GA. Delområde B1 er 
en eksisterende ejendom, der 
bevares, men overføres til 
byzone som almindelig bolig 
og uden mulighed for yderlige-
re udstykning.
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Delområde A1 og A4

5.6 Bebyggelsesprocenten for den åben-lave bebyggelse må ikke 
overstige 30 for den enkelte grund eksklusiv andel af fælles-
arealerne i delområde GA.

5.7 Boligbebyggelsen i delområde A1 og A4 skal placeres vinkel-
ret på adgangsvejen Z-Z og med facade 5 meter fra vejskel.

5.8 Bygningshøjde fastlægges ud fra de på kortbilag 2C viste 
niveauplaner. På grunde med to niveauplaner kan der i en 
bræmme af 2 meter på hver side af skillelinjen vælges at 
benytte ét af de fastlagte niveauplaner.

5.9 I delområde A1 kan der opføres tagterrasse i tilknytning til 
den enkelte bolig. Overkanten af værn må maksimalt have 
en højde på 8,5 meter i forhold til niveauplan.

Delområde A2, A5 og A7

5.10 Bebyggelsesprocenten for den åben-lave bebyggelse må ikke 
overstige 30 for den enkelte grund eksklusiv andel af fælles-
arealerne i delområde GA.

5.11 Den åben-lave bebyggelse må ikke placeres nærmere vejskel 
end 5 meter. Undtaget herfra er matrikler i delområde A2. 
Bestemmelsen gælder ikke carporte/garager, der må opføres 
indtil 2,5 meter fra vejskel. Mod sti og fællesarealer må be-
byggelse ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter.

5.12 Bygningshøjde fastlægges ud fra de på bilag 2C viste ni-
veauplaner. På grunde med to niveauplaner kan der i en 
bræmme af 2 meter på hver side af skillelinjen vælges at 
benytte ét af de fastlagte niveauplaner.

Delområde A3 og A6

5.13 Bebyggelsesprocenten for den tæt lave bebyggelse må ikke 
overstige 40 for den enkelte grund inklusiv andel af fæl-
lesarealer inden for storparcellen, men eksklusiv andel af 
fællesarealerne i delområde GA.

5.14 Bygningsreglementets bestemmelser om højder i forhold 
til nabo, sti og vej samt bestemmelser om afstande til skel 
gælder ikke internt i delområde A3 og A6.

5.15 Anvendes den sydlige del af område A6 til åben lav bebyg-
gelse gælder samme bestemmelser som for delområde A1 og 
A4.

Delområde GA

5.16 Bygninger til transformere, pumpestationer og lignende 
til områdets forsyning må opføres inden for delområdet. 
Sådanne tekniske installationer skal indpasses i terrænet og 
skjules bag beplantning.

5.17 I delområdet må der opføres bygninger til fælleshus, over-

Vedr. § 5.17

Der kan kun opføres ét fælles-
hus eller lignende inden for 
hele rammelokalplanområdet.
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dækket pavillion, shelter, væksthus eller lignende i 1 etage 
og med en maksimal bygningshøjde på 5 meter. Det samlede 
etageareal må ikke overstige 200 m². Bygninger skal place-
res mindst 2,5 meter fra vejskel.

Delområde B, C, D og G

5.18 Bestemmelserne for bebyggelse i delområderne skal fastlæg-
ges i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

§ 6  BEBYGGELSENS UDSEENDE

Generelle bestemmelser for område A1-A7

6.1 Sokler må ikke være synlige i en højde på mere end 40 
cm over færdigt terræn. Således skal kældre, der på grund 
af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som 
ydervægge i samme materialer, som den øvrige facade på 
bygningen.

6.2 Opsættes solfangere og solceller skal siderne af anlægget 
inddækkes med beklædning for at opnå en helhedsvirkning. 
Solfangere og solceller skal fremstå med anti-refleksbehand-
let glas.

6.3 Hvis der i øvrigt anvendes vedvarende energiformer, som 
indebærer synlige installationer, skal disse indarbejdes i 
bygningens arkitektur.

6.4 Der må ikke opføres husstandsvindmøller i området.

6.5 Facadeskiltes areal må ikke overstige 0,25 m².

6.6 Yderligere skiltning må ikke finde sted. Gadenavneskilte og 
husnumre er dog undtaget.

6.7 Bebyggelsens ydervægge skal fremstå i teglsten med blank 
mur, vandskuret eller pudset.

6.8 Der kan i mindre omfang anvendes materiale til beklædning 
af facader i træ, metal, fibercement og glas. Det vil sige min-
dre end en tredjedel af den enkelte facade.

6.9 Facadebeklædninger skal holdes i jordfarver samt sort og 
gråtoner. Jordfarver må ikke blandes op med hvid.

6.10 Tagbeklædning skal udføres med røde eller sorte tagsten, 
naturskifer, sort eller grå tagpap eller forpatineret zink. Tag-
materialet må ikke være reflekterende og skal derfor have en 
glansværdi på under 10.

Delområderne A2, A5 og A7

6.11 I delområde A2, A5 og A7 kan mindre bygninger som gara-
ger, carporte, udhuse og lignende opføres i andre materialer 
og andre farver end beboelseshuset, hvis bebyggelsen har 
den samme arkitektoniske karakter som beboelsesbyg-

Beige med brune og hvide nuancer.

Gule med hvide og mørke nuancer.

Råhvide med brune nuancer.

Illustrationer til 6.12
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ningen på den pågældende grund.

Delområderne A1 og A4

6.12 Bebyggelsens facader skal fremstå med blødstrøgne mursten 
i lyse farver (beige med brune og hvide nuancer, gule med 
hvide og mørke nuancer eller råhvide med brune nuancer). 
Vinduer og døre skal fremstå i sorte, grålige eller brune 
nuancer. Tage skal udføres med mørk tagpap eller mørke 
tagsten. Tage må ikke udføres som engoberet tegl. Mindre 
bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende kan 
derudover udføres i stål eller træ i samme farve som øvrigt 
træværk.

Delområderne A3 og A6

6.13 I delområde A3 og A6 skal bebyggelsens facader i hvert en-
kelt delområde fremstå med ensartede materialer og farver.

6.14 Anvendes den sydlige del af delområde A6 til åben lav 
bebyggelse gælder samme bestemmelser som for delområde 
A1 og A4.

§ 7  UBEBYGGEDE AREALER

Terrænregulering

7.1 I lokalplanområdet må der ikke terrænreguleres mere end 
+/- 0,5 meter i forhold til byggemodnet terræn. I delområde 
A3 og A6 kan der dog ske terrænreguleringer på mere end 
+/- 0,5 meter, såfremt det sker efter en samlet plan, der 
sammentænker bebyggelse og landskab. Den samlede plan 
skal angive koter for terræn før og efter byggemodning.

7.2 I forbindelse med anlæg af veje, stier, vandrender, græsbe-
voksede trug, oversvømmelsesarealer og regvandsbassin 
til overfladisk afledning af regnvand må terrænet reguleres 
med mere end +/- 0,5 meter, hvis reguleringen har til for-
mål at sikre, at lovgivningsmæssige krav kan overholdes, og 
en hensigtsmæssig vandafledning kan finde sted.

7.3 Terrænregulering i og mod skel må ikke ske med støttemu-
re, men skal udlignes ved en jævn terrænudligning på maks. 
1:5 og ikke nærmere skel end 1 meter. Bestemmelsen gælder 
ikke ved bebyggelse sammenbygget i skel.

7.4 I delområde GA må der etableres mindre jordformationer på 
maks. +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn i forbindelse 
med lege- og bålpladser. Jordformationerne skal anlægges 
og fremstå med en naturpræget karakter og med en maksi-
mal hældning på 1:3.

7.5 Regnvandsbassin og oversvømmelsesarealer skal anlægges 
med skråningsanlæg og med en maksimal hældning på 1:5.

Befæstelse (opholdsarealer)
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7.6 I delområde A1-A7 må der ikke foretages befæstelse på mere 
end 20 % af den enkelte grunds areal. Det bebyggede areal, 
vandgennemtrængelige belægninger som græsarmering og 
grus medregnes ikke.

7.7 I delområde GA må der udover vej- og stiarealer kun etable-
res belægninger i begrænset omfang i form af små opholds-
pladser på op til 25 m² og kun i tilknytning til områdets stier 
og tekniske anlæg. Vandgennemtrængelige belægninger som 
græsarmering og grus medregnes ikke.

7.8 I delområde H må der etableres natursti som angivet på 
kortbilag 2A. Den med X-X angivne vejadgang på kortbi-
lag 2A kan anlægges med fast eller permeabel belægning. 
Såfremt der vælges fast belægning, skal vejen belægges med 
et tilslag med gul/brune skærver/sten. Vejen skal i øvrigt 
etableres  med grøft og rørunderføring hvor det er nødven-
digt af hensyn til afvanding af arealer mod nord.

Regnvandshåndtering

7.9 Håndtering af servicemålsvand (op til 5-årshændelser): 
Afledning af tagvand sker ved afledning i rør frem til regn-
vandsbassinet. Vejvand afledes i faste vandrender langs 
vejene frem til det rørlagte system. Strømningsveje langs 
stier og på fælles friarealer skal etableres som græsbevok-
sede trug, hvor vandet kan ledes frem til regnvandsbassin 
eller på i lavninger i terrænet. På kortere strækninger, hvor 
en åben afledning af regnvand ikke kan etableres på grund 
af terrænets eller byggeriets udformning, kan regnvand 
afledes i rør. Princippet for strømningsveje er vist på bilag 
7. I forbindelse med byggemodningen skal der ud fra en 
overordnet plan sikres en hensigtsmæssig håndtering og 
etablering af strømningsveje for klimaregn (regnhændelser 
ud over 5-årsregn) i og gennem området. Klimavand kan 
enten forsinkes i lavninger i terrænet eller afledes gennem 
området via strømningsveje til regnvandsbassin.”

7.10 Der skal anlægges et regnvandsbassin med permanent 
vandspejl i princippet som vist på kortbilag 2A. Regnvands-
bassinet skal have tæt bund. Der skal etableres vejadgang og 
vendeplads hertil via forbindelsesstien. Der skal rundt om 
hele bassinet sikres mulighed for passage mellem bassinkant 
og områder til bebyggelse.

7.11 Trugene gennem friarealer skal have et landskabeligt udtryk 
med mulighed for opstemning af mindre oversvømmelses-
områder til forsinkelse af vandet og indgå som et rekreativt 
element i bebyggelsen, herunder til leg.

7.12 Græsbevoksede trug skal etableres med tæt bund af ler.

7.13 Der skal sikres adgang til drift og vedligeholdelse af søer, 
oversvømmelsesarealer, græsbevoksede trug langs stier m.v. 

7.14 Vand fra tage kan opsamles til havevanding m.v.

7.15 I forbindelse med udarbejdelse og etablering af byggerets-

Trug udføres i jord langs med 
udvalgte vejstrækninger.

Vandrender udføres i fast ma-
teriale, fx beton, langs udvalg-
te vejstrækninger.

Vedr. § 7.15

Bestemmelsen har til hensigt at 
delområderne C kan anvendes 
til landbrugsmæssig drift frem 
til området bebygges, hvorefter 
vandet skal gøres til en rekrea-
tiv værdi.
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givende lokalplan for delområderne C skal det sikres, at 
rørlagt ledning fra regnvandsbassin midt i området åbnes op 
i vandløb/trug som vist på bilag 2A.

Beplantning og hegning i delområde A1-A7

7.16 Hegning mellem de enkelte grunde i delområde A1, A2, A4, 
A5 og A7 og mellem de enkelte boliger i delområderne A3 
og A6, samt mellem delområderne og de fælles friarealer i 
delområde GA må kun ske med beplantning. Denne kan dog 
suppleres med trådhegn placeret i eller bag beplantningen.

7.17 Ved terrasser i tilknytning til boligen må der opsættes fast 
hegn eller mur i samme materiale som bebyggelsen.

7.18 Levende beplantning langs veje og stier og skel mod de 
fælles friarealer skal plantes på egen grund, mindst 30 cm 
fra skel.

Beplantning i delområderne G og H

7.19 Beplantning skal anlægges som et sammenhængende grønt 
område med et lavt plejebehov og uden synlige skel eller 
brugsgrænser.

7.20 I delområde G kan arealer omkring motions- og legered-
skaber, bålpladser, boldbaner mv. fremstå mere plejede og 
afskærmes med lægivende beplantning. Tekniske anlæg skal 
omgives af en tæt skærmende beplantning, se dog § 7.21.

7.21 Delområde H skal fremstå som græsklædte overgangsa-
realer til de tilstødende naturarealer, og skel skal fremstå 
uden synlige brugsgrænser. Inden for området kan etableres 
enkelte fritstående træer og buske eller mindre grupper af 
træer eller buske.

7.22 Der skal etableres træer i allé-beplantning langs stamvejen 
Y-Y.

7.23 Beplantning omkring regnvandsbassin og oversvømmelses-
arealer skal holdes åben, så vandet er synligt og ikke kom-
mer som en overraskelse for børn i forbindelse med leg.

7.24 Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske buske og træ-
er, se bilag 6.

§ 8  VEJE, STIER OG PARKERING

Veje

8.1 Inden for område D kan Gl. Gramvej udvides.

8.2 Vejadgang til område A1-A7 skal ske fra Anebjerggårdsvej 
som vist i princippet på kortbilag 2A.

Der udlægges areal til veje markeret med X-X, Y-Y og Z-Z 
som vist på kortbilag 2B.

Vedr. § 8

Bestemmelser for veje til betje-
ning af ny bebyggelse inden for 
delområderne B og C fastlæg-
ges i forbindelse med udar-
bejdelse af byggeretsgivende 
lokalplan.

Vedr. § 7.19

Områdets grønne fælles om-
råder skal (bortset fra stier, 
boldbaner, opholds- og bål-
pladser og bebyggede arealer) 
henligge som overdrevsare-
aler. Herved forstås arealer, 
som plejes og vedligeholdes 
ekstensivt og skånsomt. Fx bør 
der ikke anvendes pesticider og 
gødning, og antallet af årlige 
græsslåninger bør begrænses 
mest muligt, hvilket vil beskyt-
te grundvand, natur og miljø. 
Beplantning bør placeres så 
de fx skaber læ og skygge på 
fælles opholdsarealer.



 
Lokalplan nr. 1092

Bemærkninger

BESTEMMELSER 

31

Vejene udlægges og anlægges med følgende bredder:

Stamvej Y-Y: 12,0 meter (kørebanebredde 6,0 meter). Der 
skal etableres en rabat på minimum 2,5 meter af hensyn til 
oversigtsforhold ved udkørsel til Anebjerggårdsvej.

Boligveje Z-Z: 10,0 meter (kørebanebredde 5,5 meter).

Interne boligveje i delområderne A3 og A6: 10,0 meter (kø-
rebanebredde 5,5 meter).

Adgangvej X-X: 5,5 meter (kørebanebredde 3,5 meter).

8.3 Der skal etableres adgangsvej til ejendommen Anebjerg-
gårdsvej 1 som angivet med X-X på kortbilag 2A. Vejen skal 
have permeabel belægning som fx grus jf. § 7.8. Der kan på 
den østlige side af vejen etableres lægivende beplantning 

8.4 Eksisterende vejadgang til den eksisterende ejendom i del-
område B1 anvendes til midlertidig vejadgang. I forbindelse 
med efterfølgende byggeretsgivende lokalplanlægning for 
delområde B, skal ny vejadgang fastlægges. Vejadgang skal 
ske gennem delområde B, i sammenhæng med den kom-
mende boligvej.

8.5 Stamvej, boligveje og interne boligveje i delområderne A3 
og A6 skal anlægges i overensstemmelse med de vejprofiler, 
der er vist på snit i bilag 5. Der skal i mindst én side af vejen 
udlægges areal til fast vandrende.

8.6 Vejene skal udformes med hjørneafskæringer.

8.7 Kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er 
indrettet med fald mod faste vandrender, hvorfra der sker 
kontrolleret afledning.

8.8 Stamvejen Y-Y og boligvejene Z-Z skal anlægges med fart-
dæmpende foranstaltninger svarende til en ønsket hastighed 
på 30 km/t og en maksimal afstand mellem fartdæmperne 
på 75 meter.

8.9 Vendepladser udlægges og anlægges med et effektivt vende-
areal på mindst 14 x 14 meter. Undtaget herfra er delområde 
A3, hvor vendepladser kan være mindre, så længe vejlovens 
regler opfyldes.

8.10 Der kan etableres maksimalt 1 vejadgang fra stamvejen Y-Y 
og maksimalt 1 vejadgang fra boligvejen Z-Z til delområde 
A3, således at delområde A3 kan vejbetjenes af maksimalt to 
adgangsveje. Vejenes udformning må ikke give mulighed for 
gennemkørende biltrafik.

8.11 Vejadgang til delområde A6 skal ske på strækningen mar-
keret med Z1 og Z2. Såfremt den sydlige del af delområde 
A6 anvendes til åben lav bebyggelse, skal vejadgang til den 
nordlige del ske på strækningen markeret med Z1 og Z3, 
mens vejadgangen til den sydlige del skal ske i princippet 
som vist på kortbilag 2B.

Vedr. § 8.4

Den eksisterende ejendom Gl. 
Gramvej 46 skal have en ny 
vejadgang når delområde B 
udstykkes. Indtil da fastholdes 
den eksisterende vej som mid-
lertidig vejadgang.

Vedr. § 8.3

Der skal etableres ny adgangs-
vej til Anebjerggårdsvej 1 langs 
med afgrænsingen af delom-
råde C, som erstatning for 
den eksisterende adgangsvej 
gennem den byggeretsgivende 
del af lokalplanen.
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8.12 Der må ikke etableres mere end 1 overkørsel til den enkelte 
bolig. Overkørsler skal placeres mindst 0,5 meter fra ka-
belskabe, lysmaster og lignende. Ved overkørsler over åbne 
vandrender langs boligvejene kan vandrende underføres i 
lukket rør. Overkørslen må ikke anlægges i en bredde, der 
overstiger 5 meter.

8.13 Der må ikke etableres overkørsler fra stamvejen Y-Y.

Stier

8.14 Der udlægges areal til stierne a-a, b-b, r-r og s-s i princippet 
som vist på kortbilag 2A og 2B. Herudover kan der efter 
behov etableres natur- og trampestier. Stierne udlægges og 
anlægges med følgende bredder:

Forbindelsessti a-a:  5-7 meter  med stibredde på 3 meter 
frem til regnvandsbassinet, regnet fra nord. Herefter kan 
stibredden mindskes til 2 meter.

Natursti b-b: 4-6 meter (stibredde 1,75 meter).

Tilslutningsstier r-r: 4-6 meter (stibredde 2 meter).

Stierne a-a, b-b, r-r og s-s skal anlægges i overensstemmel-
se med stiprofilerne vist på bilag 2A og 2B, bilag 5 og som 
beskrevet herunder:

Forbindelsessti a-a og tilslutningsstierne r-r og s-s anlæg-
ges med asfalt eller anden fast belægning. Stierne afvandes 
enten til terræn eller til græsbevokset trug, alt efter strøm-
ningsforhold og stiernes forløb i terrænet.

Natursti b-b anlægges med hårdt stampet grusbelægning 
i lys farve. Stien afvandes enten til terræn eller til græsbe-
vokset trug, alt efter strømningsforhold og stiens forløb i 
terrænet.

8.15 Der skal udlægges og anlægges stiført via vejbro under 
Virringvej med tilhørende tilslutninganlæg. Stien skal indgå 
som en del af stien a-a.

8.16 Der skal etableres en vendeplads med henblik på drift og 
vedligehold af regnvandsbassinet. Vendepladsen skal place-
res syd for forbindelsesstien og i nærhed til bassinet.

8.17 Der skal etableres den nødvendige passage til oversvømmel-
sesarealer til disses drift og vedligehold.

Parkering

8.18 Til hver bolig skal udlægges og anlægges følgende arealer til 
parkering:

For åben-lav bebyggelse udlægges areal til 2 parkeringsplad-
ser pr. bolig. Parkeringspladser skal anlægges i græsarme-
ring på egen grund. Undtaget herfra er parkering under tag.

Vedr. § 8.15

Sti ført via vejbro under Vir-
ringvej anlægges for at sikre 
sammenhæng til eksisterende 
byområder nord for Virring-
vej og skabe sikker skolevej til 
Stilling Skole.

Vedr. §8.16

Adgangsvej og vendeplads skal 
anlægges efter anvisninger fra 
Skanderborg Forsyning.

Vedr. § 8.14

Rammelokalplanen giver mu-
lighed for at etablere stisyste-
mer i hele lokalplanområdet.

Med ”i princippet” menes, at 
stierne kan flyttes 2-3 meter i 
forbindelse med den endelige 
fastlæggelse af stiforløbet. 
Tilslutningen til andre stier og 
veje vil finde sted som vist på 
kortbilaget.

Forbindelsesstierne skal 
anlægges så disse opfylder 
kravene til tilgængelighed for 
bevægelseshæmmede. Natur- 
og trampestierne skal så vidt 
muligt være tilgængelige for 
handicappede.
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For tæt-lav bebyggelse udlægges areal til 1,5 parkeringsplads 
pr. bolig. Parkeringspladserne kan anlægges som fælles 
parkeringsanlæg. Parkeringspladserne skal anlægges med 
græsarmering. Undtaget herfra er handicapparkering, der 
skal anlægges med lukket belægning.

Der skal anlægges mindst 1 handicapvenlig parkseringsplads 
ved fælles parkeringsarealer med 6 eller flere parkerings-
pladser. Den handicapvenlige parkeringsplads skal anlægges 
i en bredde på mindst 3,5 meter og med lukket belægning.

8.19 Der må ikke etableres parkeringspladser i delområde GA, 
medmindre de betjener fælleshus/shelter.

8.20 Der må ikke etableres parkeringspladser i delområde H.

8.21 Inden for lokalplanområdet må der ikke parkeres eller 
opbevares lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler og 
lignende.

Belysning

8.22 Belysning på veje og parkeringspladser må kun udføres med 
parkarmatur med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 meter.

8.23 Belysning på stierne a-a, r-r og s-s må kun udføres med par-
karmatur med en maksimal lyspunkthøjde på 2,5 meter. Der 
må ikke opsættes belysning på natursti b-b og trampestier.

8.24 Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på 
de ubebyggede arealer inden for hele lokalplanområdet.

§ 9  TEKNISKE ANLÆG

9.1 Lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen.

9.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres 
under terræn.

9.3 Individuelle antenner og paraboler skal placeres på terræn 
og med en maksimal højde på 1,5 meter målt til overkanten 
af antenne eller parabol. Ved samlede bebyggelser skal dette 
ske samlet i dertil indrettede, afskærmede arealer.

§ 10  MILJØ

Ingen bestemmelser.

§ 11  GRUNDEJERFORENING

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

11.2 Grundejerforeningen kan seneres underopdeles.
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11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse 
af fællesanlæg og stier og er pligtig til at tage skøde på disse 
arealer. Drift og vedligeholdelse omfatter tillige fælles åbne 
regnvandsanlæg, regnvandssøer og rendestendsbrønde med 
evt. tilhørende rørledninger.

11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer skal godken-
des af Skanderborg Kommune.

11.5 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg 
Kommune kræver det.

11.6 Grundejerforeningen skal, efter krav fra Skanderborg Kom-
mune, sammenslutte sig med en eller flere bestående eller 
kommende grundejerforeninger for de områder, der etable-
res som led i realiseringen af Anebjerg.

§ 12  BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYG-
GELSE ELLER ÆNDRET ANVENDELSE AF ET UBE-
BYGGET AREAL

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet 
fjernvarmeforsyningen.

12.2 Ny bebyggelse i delområderne A1, A2, A3, A4, A5, A6 og A7 
må ikke tages i brug førend de tilhørende veje, stier og par-
keringspladser er anlagt, som anført i lokalplanens § 8.

12.3 Ny bebyggelse i delområderne A1, A2, A3, A4, A5, A6 og A7 
må ikke tages i brug førend fælles fri- og opholdsarealer, 
herunder stiforbindelser i delområde GA, G og H er etable-
ret, som anført i lokalplanens § 7 og  § 8.

12.4 Ny bebyggelse i delområderne A1, A2, A3, A4, A5, A6 og A7 
må ikke tages i brug førend der er etableret regnvandsbassin 
og anlæg til håndtering og forsinkelse af klimavand i form 
af vandrender og trug samt oversvømmelsesarealer, som 
anført i lokalplanens § 7.

§ 13  AFLYSNING AF LOKALPLANER

Den del af eksisterende:

13.1 Lokalplan nr. 1036 vedtaget af Skanderborg Byråd den 
24.11.2010

som omfatter areal inden for lokalplanområde 1092, aflyses 
med den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1092.

13.2 Lokalplan nr. 101 vedtaget af Skanderborg Byråd den 
09.03.2000

som omfatter areal inden for lokalplanområde 1092, aflyses 
med den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1092.

13.3 Lokalplan nr. 088 vedtaget af Skanderborg Byråd den 
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23.09.1998

som omfatter areal inden for lokalplanområde 1092, aflyses 
med den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1092.

§ 14  SERVITUTTER

14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse 
af lokalplan 1092 ophæves følgende servitutter inden for 
lokalplanens område:

Matr.nr. 20-a Gram, Skanderborg Jorder

Tinglyst 09.04.1926 - 923959-64 Dok om færdselsret mv. 
Påtaleret: Uklar.

Tinglyst 24.09.1960 - 3155-64 Dok om vandværk mv. Påta-
leret: Ejendommene Matr.nr. 3 FrueringBy, Fruering samt 
matr.nr. 17-b, 17-c og 18-c Gram, Skanderborg Jorder.

Tinglyst 25.10.1969 - 6993-64 Dok om opretholdelse mv af 
en nærmere angivet vandledning. Påtaleret: Uklar.

Tinglyst 28.01.1977 - 2051-64 Dok om ret til at nedlægge 
kabel mv. Påtaleret: AURA energi.

Tinglyst 12.02.1979 - 3755-64 Dok om kabel mv. Påtaleret: 
AURA Energi.

Tinglyst 19.03.1980 - 6387-64 Dok om forsynings- og af-
løbsledninger mv. Fruering Vandværk.

Tinglyst 22.06.1982 - 10129-64 Dok om forsynings- og af-
løbsledninger mv. Påtaleret: AURA Energi.

Tinglyst 14.11.1990 - 16505-64 Dok om forsynings-/afløbs-
ledninger mv. Påtaleret: 18-c Gram, Skanderborg Jorder.

Tinglyst 09.04.1992 - 5994-64 Dok om kabelanlæg. Påtale-
ret: AURA Energi.

Tinglyst 04.11.1996 - 38653-64 Dok om elkabler mv. Påtale-
ret: AURA Energi.

Matr.nr. 14-c Gram, Skanderborg Jorder

Tinglyst 19.05.1982 – 8134-64 Dok om jordkabel mv. Påta-
leret: AURA Energi.

Matr.nr. 12-g m.fl. Gram, Skanderborg Jorder

Tinglyst 19.02.1857 - 923918-64 Retsforlig om hegn og be-
plantning. Påtaleret: Uklar.

Tinglyst 18.07.1978 - 17101-64 Dok om forsynings-/afløbs-
ledninger mv. Påtaleret: Skanderborg Kommune (sandsyn-
ligvis forsyningsselskabet).
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Tinglyst 27.02.1980 - 4883-64 Dok om tilladelse til opførel-
se af en vindmølle med visse betingelser. Påtaleret: Århus 
Amtsråd (i dag Skanderborg Kommune).

Tinglyst 12.12.1983 - 25835-64 Betingelser for opførelse af 
en el-producerende vindmølle. Påtaleret: Skanderborg Kom-
mune.

Tinglyst 10.01.1986 - 762-64 Dok om betingelse for opfø-
relse af en vindmølle mv. Påtaleret: Århus Amtsråd (i dag 
Skanderborg Kommune).

Matr.nr. 7-gr og 7gu m.fl. Gram, Skanderborg Jorder

Tinglyst 30.10.1998 - 47685-64 Lokalplan 088. Lokalplaner 
findes på plansystem.dk og bør ikke være tinglyst på ejen-
dommen.

Tinglyst 18.07.2000 - 15482-64 Lokalplan 101. Lokalplaner 
findes på plansystem.dk og bør ikke være tinglyst på ejen-
dommen.

§ 15  RETSVIRKNINGER

15.1 Lokalplanens retsvirkninger

15.2 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og off entligt bekendt-
gjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med 
planen.

15.3 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokal-
planområdet kan fortsætte som hidtil.

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

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

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

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

15.8 Hvis en ejendom, som er udlagt til off entlige formål, ikke 
kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under 
visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den.

§ 16  VEDTAGELSE

16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skander-
borg Byråd den 6. september 2017.

16.2 I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalpla-
nen endeligt at Skanderborg Byråd d. 29. november 2017.
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BILAG 2A
AREALANVENDELSE - RAMMELOKALPLANKORT
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BILAG 2B
AREALANVENDELSE - BYGGERETSGIVENDE LOKALPLANKORT
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BILAG 2C
AREALANVENDELSE - BYGGEFELTER OG NIVEAUPLANER
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BILAG 3
ILLUSTRATIONSSKITSE
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BILAG 5
TVÆRPROFILER AF VEJE OG STIER
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BILAG 5
TVÆRPROFILER AF VEJE OG STIER
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BILAG 6
BEPLANTNING

EKSEMPLER PÅ EGNSKARAKTERISTISKE TRÆER OG BUSKE
Stilkeg   Quercus robur
Vintereg   Quercus petrea
Ask   Fraxinus excelsior
Løn   Acer platanoides
Småbladet lind  Tilia cordata
Bøg   Fagus silvatica
Pil   Salix alba m.fl.
Seljerøn   Sorbus intermedia
Fuglekirsebær  Prunus avium
Hæg   Prunus padus
Slåen   Prunus spinosa
Tjørn, engriflet  Crataegus laevigata
Hunderose m.fl.  Rosa canina m.fl.
Vild æble  Malus sylvestris
Hassel   Corylus avellana

EKSEMPLER PÅ ARTER AF UKLIPPEDE BUSKE 
Angivet med normal maksimumhøjde

Naur   Acer campestre ”Red Shine” (3-4 m)
Løn, hvidbroget  Acer negundo ”Variegatum” (4-6 m)
Ahorn   Acer pseudoplatanus ”Brilliantissimum (4-6 m)
Mispel, bær-  Amalanchier laevis, Allegheny (4-6 m)
Tjørn, skarlagen-  Crataegus intricata (2-3 m)
Tjørn, glansbladet Crataegus lavelleei (4-6 m)
Tjørn, engriflet Hvid- Crataegus monogyna (5-8 m)
Benved   Euonymus europaeus (2-5 m)
Paradisæble  Malus hybrid (2-7 m)
Mispel   Mespilus germanica (3-5 m)
Jasmin, uægte  Philadelphus coronarius “Phico” (2,5 m)
Kirsebær, pryd-  Prunus subhirtelle/serrulata (3 m)
Pære, pilebladet  Pyrus salicifolia “Pendula” (6 m)
Pære, Gråbladet  Pyrus elaeagrifolia (8 m)
Kirsebær, Japansk bjerg- Prunus nipponica “Brilliant” (2-3 m)
Robinie, Rosen-  Robinia hispida “Rosea” (1-2 m)
Røn, hvidfrugtet  Sorbus vilmorinii (4-6 m)
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BILAG 8
SERVITUTREDEGØRELSE

J.nr. 37879 SVS/jho

Herunder en gennemgang er de på ejendommen matr.nr. 2-f, 4-b ,12-g, 14-c, 16-a, 16-h, 20-a, 20-f 
og 20-d Gram, Skanderborg Jorder samt matr.nr. 1-n og 8-m Fruering By, Fruering lyste servitut-
ter i forbindelse med udfærdigelse af lokalplanforslag 1092 i Anebjerg.

EJENDOMMEN MATR.NR. 20-A GRAM, SKANDERBORG JORDER, GL. GRAMVEJ 48, 8660 SKAN-
DERBORG

1. 14.06.1883 - 923958-64 Dok om frafald af vejret over 18-a, 20-b, 20-c

Servitutten findes ikke i akten. 

I henhold til de gamle tingbøger fremgår servitutten ikke af ejendommen.

Det anses som sandsynligt, at servitutten ikke vedrører lokalplanområdet.

2. 09.04.1926 - 923959-64 Dok om færdselsret mv.

Servitutten findes ikke i akten.

I henhold til de gamle tingbøger omhandler servitutten en færdselsret for matr.nr. 3 Fruering ad en 3,77 m bred 
markvej over 1-i.

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

3. 24.09.1960 - 3155-64 Dok om vandværk mv.

Rådighedsservitut vedr. levering af vand til matr.nr. 3 Fruering By, Fruering fra matr.nr. 17-b, 17-c og 18-c Gram, 
Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Ejendommene matr.nr. 3 Fruering By, Fruering samt matr.nr. 17-b, 17-c og 18-c Gram, Skanderborg 
Jorder.

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

4. 25.10.1969 - 6993-64 Dok om opretholdelse mv af en nærmere angivet vandledning

Rådighedsservitut om vandledning på en parcel af matr.nr. 1-g Fruering By, Fruering.

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.
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Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

5. 13.09.1973 - 12211-64 Dok om transformerstation mv 2 master

Rådighedsservitut om master samt transformerstation på matr.nr. 20-a, 16-a og 14-c og 12-g Gram, Skanderborg 
Jorder.

Ledningsoplysninger vil klarlægge om master/ledninger stadig står på placeringen. Transformerstationen ses af 
luftfotos.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

6. 28.01.1977 - 2051-64 Dok om ret til at nedlægge kabel mv.

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel på matr.nr. 1-e Fruering By, Fruering.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

7. 12.02.1979 - 3755-64 Dok om kabel mv.

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel på matr.nr. 20-e Gram, Skanderborg Jorder

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

8. 19.03.1980 - 6387-64 Dok om forsynings- og afløbsledninger mv

Rådighedsservitut om vandledning over matr.nr. 1-h Fruering By, Fruering.

Påtaleret: Fruering Vandværk

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

9. 19.05.1982 - 8133-64 Dok om nedlægning af kabel m.v.

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel over 20-a Gram, Skanderborg Jorder og 1-h Fruering By, Frue-

BILAG 8
SERVITUTREDEGØRELSE
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ring.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

10. 22.06.1982 - 10129-64 Dok om forsynings- og afløbsledninger mv

Rådighedsservitut om kloakledning over matr.nr. 1-i Fruering By, Fruering.

Påtaleret: Ejeren af 1-e og 1-i samt Skanderborg Byråd.

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

11. 17.11.1987 - 22381-64 Dok om kabelanlæg mv

Rådighedsservitut om kabelanlæg og transformerstation på bl.a. matr.nr. 20-a og 20-f Gram, Skanderborg Jor-
der.

Ledningsoplysninger vil klarlægge om jordkabler stadig findes på placeringen. Transformerstationen ses af luftfo-
tos (samme som tinglysning 13.09.1973).

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

12. 14.11.1990 - 16505-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Rådighedsservitut om vandledning over matr.nr. 20-e Gram, Skanderborg Jorder

Påtaleret: 18-c Gram, Skanderborg Jorder

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

13. 09.04.1992 - 5994-64 Dok om kabelanlæg

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over matr.nr. 20-f og 16-h Gram Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedr. ikke ejendommen matr.nr. 20-a, og bør aflyses af ejendommen. Servitutten vedrører dog andre 
ejendomme inden for lokalplanområdet.

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
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kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

14. 10.08.1995 - 20949-64 Dok om kabelanlæg

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over bl.a. matr.nr. 20-a Gram, Skanderborg Jorder og 8-m Fruering By, Frue-
ring.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

15. 04.11.1996 - 38653-64 Dok om elkabler mv

Rådighedsservitut om 10 kV kabel på ejendomme langs med Virringvej.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

16. 21.02.2017 - 1008452381 Deklaration om byggemodning, udgiftsfordeling mm.

Servitut om fordeling af udgifter i forbindelse med byggemodning af området, der er omfattet af lokalplan 1092.

Påtaleretten tilkommer hver for sig Skanderborg Kommune og ejerne af matr.nr. 2-f, 4-b ,12-g, 14-c, 16-a, 16-h, 
20-a, 20-f og 20-d Gram, Skanderborg Jorder samt matr.nr. 1-n og 8-m Fruering By, Fruering.

Servitutten vedr. lokalplanområdet.

EJENDOMMEN MATR.NR. 14-C M.FL. GRAM, SKANDERBORG JORDER

1. 07.12.2016 - 1007868789 Deklaration om afhændelse og landbrugspligt

Offentligretlig servitut om at delnr. 2 af matr.nr. 14-c Gram, Skanderborg Jorder skal være afhændet til land-
brugsejendom, hvis ikke arealet inden d. 1. november 2019 er omfattet af endeligt vedtaget lokalplan.

Påtaleret: NaturErhvervstyrelsen

Servitutten vedr. lokalplanområdet, men er ikke til hinder for lokalplanens gennemførelse.

2. 30.03.1955 - 750-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Rådighedsservitut om nedlægning af rørledning på 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Matr.nr. 12-g, 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder samt Skanderborg Kommune.
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Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

3. 13.09.1973 - 12211-64 Dok om transformerstation mv 2 master

Rådighedsservitut om master samt transformerstation på matr.nr. 20-a, 16-a og 14-c og 12-g Gram, Skanderborg 
Jorder.

Ledningsoplysninger vil klarlægge om master/ledninger stadig står på placeringen.

Påtaleret Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

4. 12.02.1979 - 3755-64 Dok om kabel

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel på matr.nr. 20-e Gram, Skanderborg Jorder

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

5. 19.05.1982 - 8132-64 Dok om kabel

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel over 14-c Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Ledningsoplysninger vil klarlægge om ledninger stadig findes på placeringen.

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

6. 19.05.1982 - 8133-64 Dok om nedlægning af kabel m.v.

Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel over 20-a Gram, Skanderborg Jorder og 1-n Fruering By, Frue-
ring.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Ledningsoplysninger vil klarlægge om ledninger stadig findes på placeringen.

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

7. 19.05.1982 – 8134-64 Dok om jordkabel mv.
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Rådighedsservitut om at nedlægge 0,4 kV kabel over 1-f Fruering By, Fruering.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen (vedr. 
matr.nr. 1-h og 1-k).

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

8. 19.01.1987 - 33425-64 Dok om færdselsret

Servitutten findes ikke i akten.

I henhold til tingbogsattesten og den gamle tingbog vedr. servitutten matr.nr. 1-f og 1-k Fruering By, Fruering, 
evt. i forbindelse med opførelse af to vindmøller på matr.nr. 1-k Fruering. Det vurderes, at servitutten ikke vedr. 
lokalplanområdet.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

9. 17.11.1987 - 22381-64 Dok om kabelanlæg mv.

Rådighedsservitut om kabelanlæg og transformerstation på bl.a. matr.nr. 20-a og 20-f Gram, Skanderborg Jor-
der.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

10. 14.11.1990 - 16505-64 Dok om forsynings- og afløbsledninger mv

Rådighedsservitut om vandledning over matr.nr. 20-e Gram, Skanderborg Jorder

Påtaleret: 18-c Gram, Skanderborg Jorder

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

11. 09.04.1992 - 5994-64 Dok om kabelanlæg mv

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over matr.nr. 20-f og 16-h Gram Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

12. 10.08.1995 - 20949-64 Dok om kabelanlæg mv
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Rådighedsservitut om 10 kV kabel over bl.a. matr.nr. 20-a Gram, Skanderborg Jorder og 8-m Fruering By, Frue-
ring. Ridset henviser til et eksisterende kabel på matr.nr. 20-f (sandsynligvis det der er tinglyst d. 09.04.1992).

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

13. 04.11.1996 - 38653-64 Dok om elkabler mv.

Rådighedsservitut om 10 kV kabel på ejendomme langs med Virringvej, herunder matr.nr. 20-c Gram, Skander-
borg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

16. 21.02.2017 – 1008452381 Deklaration om byggemodning, udgiftsfordeling mm.

Servitut om fordeling af udgifter i forbindelse med byggemodning af området, der er omfattet af lokalplan 1092.

Påtaleretten tilkommer hver for sig Skanderborg Kommune og ejerne af matr.nr. 2-f, 4-b ,12-g, 14-c, 16-a, 16-h, 
20-a, 20-f og 20-d Gram, Skanderborg Jorder samt matr.nr. 1-n og 8-m Fruering By, Fruering.

Servitutten vedr. lokalplanområdet.

EJENDOMMEN MATR.NR. 16-A M.FL. GRAM, SKANDERBORG JORDER

1. 11.11.1111 - 923413-64 Dok om vej mv.

Servitutten findes ikke i akten.

Den gamle tingbog henviser til matr.nr. 2-f, men derudover ingen forklaring.

Servitutten vedr. lokalplanområdet.

2. 30.03.1955 - 740-64 Dok om forsynings- og afløbsledninger mv

Rådighedsservitut om nedlægning af rørledning på 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Matr.nr. 12-g, 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder samt Skanderborg Kommune.

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

3. 13.09.1973 - 12211-64 Dok om transformerstation mv 2 master
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Rådighedsservitut om master samt transformerstation på matr.nr. 20-a, 16-a og 14-c og 12-g Gram, Skanderborg 
Jorder.

Ledningsoplysninger vil klarlægge om master/ledninger stadig står på placeringen.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

4. 10.08.1994 - 111318-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger

Rådighedsservitut om vandledning – er umiddelbart beliggende nord for Anebjergvej, men ridset er lidt uklart. 
Ledningsoplysninger vil klarlægge om ledningen ligger inden for lokalplanområdet.

Servitutten vedrører muligvis lokalplanområdet. Er dette tilfældet, vil realiseringen af lokalpla-
nen evt. kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

5. 10.08.1995 - 20950-64 Dok om kabelanlæg mv

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over bl.a. matr.nr. 20-a Gram, Skanderborg Jorder og 8-m Fruering By, Frue-
ring.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

7. 21.02.2017 – 1008452381 Deklaration om byggemodning, udgiftsfordeling mm.

Servitut om fordeling af udgifter i forbindelse med byggemodning af området, der er omfattet af lokalplan 1092.

Påtaleretten tilkommer hver for sig Skanderborg Kommune og ejerne af matr.nr. 2-f, 4-b ,12-g, 14-c, 16-a, 16-h, 
20-a, 20-f og 20-d Gram, Skanderborg Jorder samt matr.nr. 1-n og 8-m Fruering By, Fruering.

Servitutten vedr. lokalplanområdet.

EJENDOMMEN MATR.NR. 12-G M.FL. GRAM, SKANDERBORG JORDER

1. 19.02.1857 - 923918-64 Retsforlig om hegn og beplantning

Servitutten findes ikke i akten.

I henhold til de gamle tingbøger vedrører servitutten matr.nr. 19-g, som i dag er inddraget under matr.nr. 10-m 
Gram, Skanderborg Jorder. Servitutten vedr. således slet ikke ejendommen og bør aflyses i tingbogen, evt. iht. TL 
§ 20.

Det anses som sandsynligt, at servitutten ikke vedrører lokalplanområdet og bør således slettes 
af ejendommen i tingbogen.
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2. 26.06.1862 - 923919-64 Dok om færdselsret mv.

Servitutten findes ikke i akten.

I henhold til de gamle tingbøger er der tale om en vejret for 2-d over 2-e. Ved undersøgelse af gamle matrikelkort 
kan der umiddelbart være tale om arealer beliggende ud til Stilling Sø.

Det anses som sandsynligt, at servitutten ikke vedrører lokalplanområdet.

3. 02.02.1951 - 923920-64 Dok om rørledning

Rådighedsservitut om rørledning på bl.a. matr.nr. 12-a Gram, Skanderborg Jorder.

Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

4. 07.09.1954 - 2398-64 Dok om nedlægning af jordledning

Rådighedsservitut om rørledning på bl.a. matr.nr. 12-a Gram, Skanderborg Jorder.

Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

5. 30.03.1955 - 740-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Rådighedsservitut om nedlægning af rørledning på 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Matr.nr. 12-g, 14-c og 16-a Gram, Skanderborg Jorder samt Skanderborg Kommune.

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning/nedlægning af ledningen iht. aftale med de påtaleberettigede.

6. 25.06.1969 - 4300-64 Dok om højspænding, mast m.v.

Rådighedsservitut om tilladelse for Skærbækværket til fremføring af højspændingsledning samt opsætning af 1 
mast på matr.nr. 12-a.

Påtaleret: Skærbækværket (Nu: Dong Energy)

Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

7. 25.06.1969 - 4304-64 Dok om højspænding, mast mv

Rådighedsservitut om tilladelse for Skærbækværket til fremføring af højspændingsledning samt opsætning af 1 
mast på matr.nr. 22 (i dag 12-a).

Påtaleret: Skærbækværket (Nu: Dong Energy)
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Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

8. 07.11.1974 – 16894-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Offentligretlig servitut om nedlægning af regn- og kloakledninger inkl. servitutbælte over en større antal ejen-
domme i Gram. Servitutten vedrører muligvis fælleslodder ved Stilling Sø.

Påtaleret: Skanderborg Kommune (sandsynligvis forsyningsselskabet).

Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

9. 21.10.1975 - 21491-64 Landvæsenskommissionskendelse om bidrag til kloak- og renseanlæg.

Servitut om hvilende kloakbidrag tinglyst på ejendommen matr.nr. 14-d og 16-b, i dag bl.a. matr.nr. 16-h, men 
tillige andre arealer uden for lokalplanområdet, f.eks. 17-g.

Påtaleret: Skanderborg Kommune (sandsynligvis forsyningsselskabet)

Servitutten vedrører lokalplanområdet, men er ikke til hinder for realiseringen af lokalplanen.

10. 18.07.1978 - 17101-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Rådighedsservitut om vandledning over matr.nr. 13-d, 14-d, 16-b og 17-a Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Skanderborg Kommune (sandsynligvis forsyningsselskabet)

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

11. 27.02.1980 - 4883-64 Dok om tilladelse til opførelse af en vindmølle med visse betingelser.

Offentligretlig servitut om betingelser iht. tilladelse iht. landzonebestemmelser om opførelse af vindmølle på 
matr.nr. 13-f, som i dag er inddraget under matr.nr. 10-m Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Århus Amtsråd (i dag Skanderborg Kommune)

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

12. 12.12.1983 - 25835-64 Betingelser for opførelse af en el-producerende vindmølle

Offentligretlig servitut om betingelser iht. byggeloven for opførelse af en vindmølle på matr.nr. 13-f, som i dag er 
inddraget under matr.nr. 10-m Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Skanderborg Kommune.
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Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

13. 14.12.1983 - 26538-64 Dok om færdselsret mv

Rådighedsservitut om færdselsret for matr.nr. 22-a over matr.nr. 12-a Gram, Skanderborg Jorder.

Servitutten vedr. ikke lokalplanområdet.

14. 14.12.1983 - 26539-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Rådighedsservitut om vand- og spildevandsledninger fra matr.nr. 22-a over matr.nr. 12-a Gram, Skanderborg 
Jorder.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

15. 01.07.1985 - 923921-64 Dok om fjernvarme mv

Offentligretlig servitut om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning.

Der er intet rids vedhæftet servitutten, men af servitutten fremgår det at den er tinglyst på matr.nr. 16-b, som 
delvist i dag er matr.nr. 16-h Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Skanderborg Kommune

Servitutten vedrører lokalplanområdet. Ophævelse/dispensation fra servitutten kræver de påta-
leberettigedes samtykke.

16. 10.01.1986 - 762-64 Dok om betingelse for opførelse af en vindmølle mv.

Offentligretlig servitut om yderligere betingelser iht. tilladelse iht. landzonebestemmelser om opførelse af vind-
mølle på matr.nr. 13-f, som i dag er inddraget under matr.nr. 10-m Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Århus Amtsråd (i dag Skanderborg Kommune)

Servitutten bør aflyses af tingbogen, evt. iht. TL § 20, idet servitutten åbenlyst ikke vedrører ejendommen.

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

17. 15.10.1991 - 15639-64 Dok om kabelanlæg

Rådighedsservitut om nedlægning af 0,4 V kabel over bl.a. matr.nr. 12-a og 14-f Gram, Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
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18. 09.04.1992 - 5994-64 Dok om kabelanlæg

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over matr.nr. 20-f og 16-h Gram Skanderborg Jorder.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

19. 10.08.1994 - 111318-64 Dok om forsynings-/afløbsledninger

Rådighedsservitut om vandledning – er umiddelbart beliggende nord for Anebjergvej, men ridset er lidt uklart. 
Ledningsoplysninger vil klarlægge om ledningen ligger inden for lokalplanområdet.

Servitutten vedrører muligvis lokalplanområdet. Er dette tilfældet, vil realiseringen af lokalpla-
nen evt. kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

20. 01.10.1996 - 34470-64 Kabelanlæg mv

Rådighedsservitut om 10 kV kabel over bl.a. matr.nr. 12-a og 12-g Gram, Skanderborg Jorder. Ridset viser et 
forkert forløb af Anebjergvej, så der er tvivl om kablet ligger på matr.nr. 12-g.

Påtaleret: Østjysk Elforsyning (I dag: Aura Energi).

Servitutten vedrører lokalplanområdet. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil det evt. 
kræve omlægning af ledninger iht. aftale med de påtaleberettigede.

22. 21.02.2017 – 1008452381 Deklaration om byggemodning, udgiftsfordeling mm.

Servitut om fordeling af udgifter i forbindelse med byggemodning af området, der er omfattet af lokalplan 1092.

Påtaleretten tilkommer hver for sig Skanderborg Kommune og ejerne af matr.nr. 2-f, 4-b ,12-g, 14-c, 16-a, 16-h, 
20-a, 20-f og 20-d Gram, Skanderborg Jorder samt matr.nr. 1-n og 8-m Fruering By, Fruering.

Servitutten vedr. lokalplanområdet.

EJENDOMMEN MATR.NR. 7-GR, 7-GU M.FL. GRAM, SKANDERBORG JORDER

1. 30.10.1998 - 47685-64 Lokalplan 088

Lokalplaner findes på plansystem.dk og bør ikke være tinglyst på ejendommen. Bør aflyses.

2. 18.07.2000 - 15482-64 Lokalplan 101

Lokalplaner findes på plansystem.dk og bør ikke være tinglyst på ejendommen. Bør aflyses.



59

 
 

Lokalplan nr. 1092

BILAG 8
SERVITUTREDEGØRELSE
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Jane Holmgaard Otte



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sag nr. 01.02.05-P16-58673-14 

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1092 – boligområde 
ved Anebjerggårdsvej 
Skanderborg Byråd har den 29. november 2017 vedtaget ovennævnte 
lokalplan. 
 
Den 7. december 2017 bekendtgøres planen offentligt på 
Erhvervsstyrelsens PlansystemDK 
https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk 
 
Endelige lokalplaner: 
http://kort.plansystem.dk/spatialmap?selectorgroups=themecontaine
r%20admgraens%20lokalplan-
vedt&mapext=505111.0875%206194122.134375%20608586.2875%20
6239280.534375&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20theme-
gst-dagi-kommune%20theme-pdk-lokalplan-
vedtaget&mapheight=883&mapwidth=2026&profile=plandk2&ignore
favorite=true  
 
 
Lokalplan nr. 1092 – Boligområde ved Anebjerggårdsvej 

Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 27 ha i Anebjerg 
umiddelbart syd for Virringvej og umiddelbart øst for 
Anebjerggårdsvej.  
 
Hovedformålet med planen er at give mulighed for at skabe et område 
til blandede boliger, hvor natur, terræn, overfladevand og et 
sammenhængende stiforløb er tænkt ind fra start. 
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med gældende 
kommuneplan. 
 
Lokalplanen er vedtaget med enkelte ændringer i forhold til forslaget. 

• at § 7.9 samt redegørelsesteksten opdateres med det formål at 
præcisere og uddybe forskellen på klimavand og 
servicemålsvand. Det betyder et antal mindre ændringer med 
det formål at lette tolkningen af lokalplanen. 

• at § 7.8 ændres til: "I delområde H må der etableres natursti 
som angivet på kortbilag 2A. Den med X-X angivne vejadgang 
på kortbilag 2A kan anlægges med fast eller permeabel 
belægning. Såfremt der vælges fast belægning, skal vejen 
belægges med et tilslag med gul/brune skærver/sten. Vejen 
skal i øvrigt etableres med grøft og rørunderføring, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til afvanding af arealer mod nord." 

• at lokalplankortbilag 2A, 2B, 2C og 3 tilrettes, således at 
adgangsvej X-X får et forløb, der i højere grad følger skel, og 
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således at naturstien tilsluttes forbindelsesstien ca. 30 meter før Anebjerggårdsvej. 

Lokalplanens retsvirkninger 
Efter den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i 
strid med planens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i planloven. 
Bestående lovlig brug af ejendomme kan fortsætte som hidtil. 
 
Klagevejledning 
Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil 
sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der 
kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet . Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være 
tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse.  
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Skanderborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen 
til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret 900 kr. For virksomheder og 
organisationer er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Det nævnte 
gebyr reguleres hvert år den 1. januar efter en sats fastsat af Finansministeriet. Gebyret er endnu ikke 
reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er 
klageberettiget eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret 
tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som 
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke 
tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor 
del af sagsbehandlingen.  
 
Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
datoen for planens offentliggørelse. 
 
Planen kan ses på:  
Erhvervsstyrelsens PlansystemDK https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk Direkte link til 
kortsøgning:  
 
Endelige lokalplaner: 
http://kort.plansystem.dk/spatialmap?selectorgroups=themecontainer%20admgraens%20lokalplan-
vedt&mapext=505111.0875%206194122.134375%20608586.2875%206239280.534375&layers=theme-
gst-dtkskaerm_daempet%20theme-gst-dagi-kommune%20theme-pdk-lokalplan-
vedtaget&mapheight=883&mapwidth=2026&profile=plandk2&ignorefavorite=true  
 
Du kan kontakte Staben for Kultur, Borger & Plan for at få hjælp til at finde planen på nettet, eller for at 
få tilsendt en printet udgave af planen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Falborg Helmer 
Planlægger 
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