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7 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 14-005 for 
et boligområde nord for Funder Bygade i Funder

Sagsbehandler: Dr14516

SagsID: EMN-2016-04723

Resume
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 9. maj 2016 at igangsætte lokalplan 14-005 for et 
boligområde nord for Funder Bygade i Funder. 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 58 tæt-lave boliger i form af 29 dobbelthuse. 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslaget sendes til byrådet med henblik på 
offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Lokalplanforslaget kan ses her.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

! at forslag til lokalplan 14-005 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
! at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen

Beslutning

Indstilling godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Dato: 08-08-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Leif Lund 
.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 22-08-2016

Indstilling anbefales.

Ej til stede
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Frank Borch-Olsen

Sagen

Beskrivelse af sagen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,7 ha som ligger i den vestlige del af Funder. 
Størstedelen af lokalplanområdet udgøres af Funder Kirkevej 5. Mod øst er en § 3 sø inddraget 
og en mindre del af gældende lokalplan 14-003 for centerområdet mod syd er medtaget i 
lokalplanen, for at sikre en vejadgang for de vestlige boliger til rundkørslen/vejkrydset. Den 
del af Funder Allé som går gennem lokalplanområdet medtages også i denne lokalplan for at 
sikre støjskærme langs vejen.

Baggrunden for lokalplanen er kommunens og grundejerens ønske om at udstykke området til 
boliger. Arealet er udlagt til boligformål i kommuneplanen, men er ikke omfattet af en 
lokalplan. Området ligger i umiddelbar tilknytning til den centrale del af Funder. Del af 
lokalplanområdet ligger i landzone, og vil ved lokalplanens vedtagelse blive overført til byzone.

Lokalplanens formål er,
! at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med boliger i tæt/lav 

bebyggelse
! at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer
! at overføre del af lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Udstykning må foretages i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 3 med en min. 
grundstørrelse på 250 m2 eller som storparceller.

Lokalplanen muliggør, at der på hver grund må opføres boliger i op til 1 etage og med en 
bygningshøjde på maks. 5,5 m. Bebyggelse må udføres med en bebyggelsesprocent på maks. 
40.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for bebyggelsens placering samt ydre 
fremtræden, så bebyggelsen inden for hvert byggefelt fremstår i ens materialer og med ens 
taghældning. Dette skal medvirke til at sikre en god helhedsvirkning i området. Indgangene til 
boligerne er tillige fastlagt til en placering mod interne veje eller i gavlene for at skabe mere liv 
og social bæredygtighed i boligvængerne.

Der fastlægges desuden en række bestemmelser for lokalplanområdet, der bl.a. skal sikre en 
hensigtsmæssigt placering af anlæg til indvinding af solenergi, samt placering af antenner og 
lignende.

Bæredygtighedstiltag

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bæredygtighedstiltagene overvejende er standard for 
boligområder af denne karakter.

Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 14-005 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 14-005 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8 
uger. Der påtænkes ikke afholdt borgermøde.
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Økonomi
Finansiering af byggemodningen påhviler ansøger.

I henhold til Lov om offentlige veje § 49, stk. 2 og 5 kan Silkeborg Kommune stille som vilkår i 
en adgangstilladelse til offentlig vej, at ansøger afholder udgifter til etablering af vejadgangen. 
Silkeborg Kommune kan desuden stille som vilkår, at den offentlige vej ombygges med 
midterrabat, kanalisering, lyssignal el.lign., hvis det er trafikalt nødvendigt, og at ansøger 
desuden afholder udgifter til dette.


