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Lokalplanområdet set fra eksisterende sti mod nordøst. 

Lokalplanområdet set fra enden af Lunden mod nord. 

Lokalplanområdet ligger nord Lunden og ’tjørnevejene’ og ud til åbne marker. 



Orthofoto af lokalplanområdet. 

Eksisterende sti i området. 



Illustration af en mulig udbygning af 
arealerne nord-vest for lokalplanområdet 
samt angivelse af en videregøring af 
Lunden mod nord.



Grundvandsbeskyttelse

Natur og landskab

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Generel beskyttelse af visse arter 



Skitsen viser (blå farve) at en del af 
lokalplanområdet mod øst ikke kan 
kloakeres.

Kortet viser en omtrentlig placering af et 
forsinkelsesbasin i overensstemmelse 
med Favrskov Kommunes 
Spildevandsplan.



Støj fra vejtrafi k





Delområde I - åben-lav:

Delområde II - fælles opholds- og friareal:  

Ad. 2.5
Ophævelse af landbrugspligten sker i 
forbindelse med Kort- og Matrikelstyrel-
sens godkendelse af udstykningen.

Ad. 3.1
Åben-lav boligbebyggelse omfatter en
fritliggende bolig i form af enfamiliehus, 
villa eller parcelhus.



Ad 3.2.
Her tænkes der på erhverv af typen 
frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og 
arkitektvirksomhed, dagpleje og lignende 
erhverv. 



For delområde I - åben-lav gælder:

Ad 5.5
Oplysning om hældning og fremtidig 
vejkote kan fås hos Favrskov Kommune, 
Trafi k og Veje.



For delområde I - åben-lav gælder:

Ad. 7.5
En etage er en vandret afdeling i en 
bygning, afgrænset af gulv og loft. 

En etage med udnyttelig tagetage (1½ 
etage) betyder at hele eller dele af loftet 
er udnyttet.

To etager: Med fl adt tag, skråt tag og 
trempel over 1,25 m eller kælder med én 
fritliggende facade.



Ad 8.1
Zink og kobber som erfaringsmæssigt 
patinerer indenfor en kort årrække, 
betragtes i denne sammmenhæng ikke 
som blanke.

Anlæg til solenergi eller lignende kan 
tillades anbragt på tagfl aden under for-
udsætning af, at anlægget følger tagets 
hældning.

Ved opsætning af solenergianlæg på 
fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ 
meter fra facaden og højst rage 1 meter 
over tagfl aden. Solenergianlæg skal 
være udformet med anti-refl eksbehand-
let glas og anlæg må ikke være til gene 
for den omgivende bebyggelse i form af 
refl ektioner.

Ad 8.3
Blank mur: 
Facaden fremstår i ubehandlet mursten.

Træhuse: 
Hensigten med bestemmelsen om træ-
husenes udtryk er at sikre at træhusene 
tilpasses en modernistisk og bymæssig 
træarkitektur, der kan indpasses i et 
moderne boligområde.

Træhuse, der har klare referencer til 
andre landes ”vildmarksarkitektur” eller 
danske sommerhus- eller naturområder, 
kommer bedst til sin ret i andre omgivel-
ser end et bymæssigt boligområde.



Ad 10.1 
P.t. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 
2007.
Grænseværdi for udendørs opholds-
arealer: Lden 58 dB.

Ad 10.2 
Inden salg af grunde vil Favrskov Kom-
mune sikre, at der tinglyses et forbud 
mod brug af pesticider på de enkelte 
parceller samt på de fælles friarealer, 
private fællesveje og stier, der overdra-
ges til grundejerforeningen.



Ad 11.7
Grundejerforeningens vedtægter kan 
med fordel udarbejdes på baggrund af 
Favrskov Kommunes standardvedtægt 
for grundejerforeninger, der kan fi ndes 
på kommunens hjemmeside.

Grundejerforeningen skal holde Favr-
skov Kommune underrettet om sin 
adresse.



borgmester                                               kommunaldirektør











Max. 30

Naturligt terræn
Niveauplan
Udgangspunkt for fastlæggelse af niveauplan

Eksempel 1 - Bolig med lille forskydning i niveauer 
Typen er tilpasset terrænet ved hjælp af to niveauer og er velegnet til at optage højdeforskelle
på en grund med lille terrænfald. 
Eksemplet viser bolig på en grund med en hældning på ca. 50 promille , dvs. en højdeforskel på ca.1,5 
meter over en strækning på 30 meter.

Eksempel 2 - Bolig i delvis 1 og 2 etager
Ved større terrænfald er denne bolig ideel, fordi den kan optage den store højdeforskel der er
i terrænet. Max. højde for bebyggelse i lokalplanen er 8½ m (6½m) og måles udfra det fast-
satte niveauplan. Huse, hvor en del af huset er i to etager må max. have en taghældning på 30 
grader.
Eksemplet viser bolig på en grund med en hældning på ca. 67 promille, dvs. en højdeforskel på ca. 
2 meter over en strækning på 30 meter.

Eksempel 3 - Bolig på tværs af terrænfald med forskydning i tre niveauer
Boligtype der også kan anvendes på grund med større terrænfald. Den højeste del af bygningen 
kan evt. etableres i to etager. Max. højde for bebyggelse i lokalplanen er 8½ m (6½ m).
Eksemplet viser bolig på en grund med en hældning på ca. 67 promille, dvs. en højdeforskel på ca. 
2 meter over en strækning på 30 meter.

Max.
8½ m 
(6½ m)

Max.
8½ m 
(6½ m)

o

Max.
8½ m 
(6½ m)



Eksempel 4 - Bolig i et plan (max 1½ etage) på langs med kurverne
På nogle af områdets grunde vil der kunne placeres en bolig i et plan, men det kræver, at boligen 
placeres på langs af kurverne. Ønskes en vinkel på bygningen må man som bygherre være 
indstillet på, at vinklen skal etablers i et forskudt niveau.
Eksemplet viser bolig på en grund, hvor terrænet falder 1,5 meter over en strækning på 30 meter 
(hældning på 50 promille).

Eksempel 5 - Bolig i et plan (max 1½ etage) på tværs af kurverne
Det vil ikke være muligt at placere en bolig i et plan på tværs af kurverne, da det vil 
medføre større terrænændringer end de +/ -  ½ m som lokalplanen tillader.  
En bolig på tværs af kurverne kan i stedet opføres som vist i eksempel 3, hvor huset tilpasses ter-
rænet, ved at bygge i flere niveauer. Herved undgås voldsom regulering og støttemure
Eksemplet viser bolig på en grund, hvor terrænet falder 1,5 meter over en strækning på 30 meter 
(hældning på 50 promille).



Variant af eksempel 1

Boligen ligger i et skrånende 
terræn på langs af kurverne. 
Vinkeltilbygningen til boligen lig-
ger på langs af kurverne så der 
fra den højeste del af byggeriet 
til underetagen i den laveste del 
af byggeriet er indarbejdet et 
mindre niveauspring.

Varianter af eksempel 2

Terrænfaldet er i begge tilfælde  
udnyttet til en bolig, der mod ud-
sigten er i to etager og mod den 
bagvedliggende nabogrund/have 
eller vejen er i én etage.



Kombination af eksempel 2 
og 3

Grunden, hvor denne bolig er 
placeret har et terrænfald til to 
sider, fordi bygningen er placeret 
på skrå af terrænkurverne. For 
at optage og udnytte terræn-
faldet er byggeriet opdelt i fl ere 
sammenhængende bygnings 
enheder,.

Varianter af eksempel 3

Byggeriet er placeret på tværs af 
kurverne, hvilket giver mulighed 
for at udnytte terængfaldet til en 
bolig i 2 etager.

Til venstre: Boligen har fl ere 
mindre niveauspring og brudte 
tagfl ader.

Nederst: Eksempel med fl adt 
tag, der i modsætning til ek-
semplet til venstre har et mere 
sammenhængende udtryk.



          

Planen omfatter kun 
anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan? F.eks. 
lokalplaner, lokale anlægs-
projekter og kloakplaner?  

(Plan/Miljø) Området omfatter et mindre lokalt område udlagt til 
boligformål med mulighed for åben-lav bebyggelse.

Der er kun tale om mindre 
ændringer af en gældende 
plan? F.eks. et 
kommuneplantillæg? 

(Plan/Miljø) Med nærværende lokalplan åbnes der for mulighed for  
at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse. 
Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i  
kommuneplanramme 8.BO.1, og er i overensstemmelse 
med Kommuneplan 2013-2025. 

Påvirker planen et 
internationalt
naturbeskyttelsesområde ? 

(Natur) 

Giver planen  mulighed for 
anlægsprojekter omfattet af 
lovens bilag 3 og 4 (bilag 2) ? 
Har projektet  indvirkning eller 
relevans for andre projekter og 
aktiviteter, eller anden 
planlægning ?  Eks. Hvis 
planen vil få væsentlig 
indflydelse på et område der i 
kommuneplanen er udlagt til 
naturgenopretning.

Nedenstående skemaer udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den ansvarlige for det 
pågældende miljøområde internt i forvaltningen. Ved tvivl om graden af miljøpåvirkning foretages evt. yderligere 
undersøgelser og evt. eksterne parter høres (for forslag til eksterne parter, se bilag 3B).  

I henhold til bekendtgørelsen skal der screenes for påvirkninger. Bekendtgørelsen skelner ikke imellem positive og negative 
påvirkninger, men blot om påvirkningen vurderes som væsentlig. I tilfælde af en positiv påvirkning bør der lavet en kort 
beskrivelse i feltet – bemærkninger. Ansvarlig for de enkelte parametre sætter   ved sin signatur efter udfyldelse af 
skemaet.





Miljø 
 x  Der kan forekomme støj i anlægsfasen.   

Jordforurening 
Miljø 

x   Der er pr. 1. maj 2017 ikke registeret 
arealer, der er kortlagt efter lov om 
forurenet jord. Lokalplanområdet er ikke 
omfattet områdeklassificeringen (områder 
der kan være lettere forurenede). 

Belastning og sikkerhed. 
Trafik

og
Anlæg

X  Når området er udbygget vil det udgøre 
en mindre øget trafikmængde.  

Områder under særlig 
beskyttelse (§ 3, EU, 
internationalt, eller områder 
med særlig bevarings værdi) 

Miljø
og

Plan

x   Området er omfattet af skovbyggelinje 
som skal søges ophævet eller dispenseret 
fra.

Miljø 
Og

Plan

x   Der er ingen fortidsminder der skal tages 
hensyn til.  

Plan
og

Byg  

x   Området ligger i forlængelse af et 
boligområde. Der er ingen bebyggelse af 
særlig karakter der skal tages hensyn til.  

Rekreative arealer 
Stiforbindelser
Udsigt til/adgang til natur 

Miljø 
og

Anlæg

x   Der er god adgang til rekreative områder i 
tilknytning til lokalplanområdet.  

På baggrund heraf vurderes planen kun at 
have en meget begrænset 

miljøpåvirkning, hvorfor der ikke er 
foretaget en miljøvurdering af planen.  




