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20 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af 
kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for boliger 
på Jordkærvej

Sagsbehandler: DR13545

SagsID: EMN-2018-03049

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 
12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Buskelund bliver igangsat på baggrund af 
ansøgning og bebyggelsesplan for 122 etage- og tæt-lav boliger.

Oversigtskort med markering af planområde

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

! at igangsætning af tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026
godkendes med udgangspunkt i den fremsendte bebyggelsesplan,
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! at der igangsættes en 3 ugers forhøring om kommuneplantillæget, hvor der indkaldes 
idéer og forslag til den kommende planlægning

Beslutning

Indstillingen godkendt. Eventuelle støjvolde trækkes tilbage, så de kan sløres med et 
plantebælte. Behovet for kanaliseringsanlæg vurderes.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre fremsendt en bebyggelsesplan for et nyt boligområde ved 
Jordkærvej, matr. nr. 4cc og 1cx, Hvinningdal By, Balle, jf. bilag 1.

Området er ca. 37.364 m2 stort og afgrænses af Vestre Højmarksvej mod sydøst, af 
Kjellerupstien mod vest og af grønne områder (og mose) mod nordøst. Området ligger i dag 
som en græsmark i landzone. Der er ingen kommuneplanrammer for området.

Området er forholdsvis fladt og falder ca. 3 meter fra den nordligste punkt og mod syd. 
Indenfor området ligger en mindre sø, som tidligere har været udpeget som §3 område. Søen 
er sidenhen undersøgt, og der viser sig ikke at være naturværdier indenfor lokalplanområdet, 
hvorfor den nu er afregistreret. Indenfor området løber desuden en naturgasledning (som ejes 
af HMN), hvor der er tinglyst, at der ikke må bygges eller beplantes indenfor en afstand på 5 
meter på hver side af ledningen. 

Området ligger ca. 250 meter fra motorvejen, og er støjpåvirket fra Østre Højmarksvej. Det 
skal sikres, at bebyggelsen overholder de vejledende grænseværdier for støj. Ansøger har 
derfor fået udarbejdet støjredegørelse for at undersøge, om det er nødvendigt at etablere en 
støjvold. Støjredegørelsen skal  opdateres således at den dækker hele lokalplanområdet og 
ikke bare området ud mod Østre Højmarksvej, jf. bilag 3.

Drikkevand
Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist indenfor 
indvindingsopland til Hvinningdal Vandværk (ca. halvdelen af området ligger indenfor 
indvindingsopland), som tillige er udpeget som NFI (sårbar grundvandsressource). 

Ifølge Kommuneplan 2017-2028 ”kan udlæg af nye arealer i kommuneplanen til 
erhvervsformål og lignende som udgangspunkt ikke ske i områder med særlige 
drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Retningslinjen kan 
fraviges såfremt der redegøres for særlige planlægningsmæssige begrundelser, og hvis 
forurening af grundvandet kan forebygges”, jf. retningslinje B2, stk. 4.

I forhold til den overordnede udvikling er Silkeborg meget låst. Byen er omgivet af skove i syd, 
drikkevandsinteresser i vest og af §3 natur, samt motorvej og støj herfra i nord og i øst. 
Udvikling af Jordkærvej vil derfor være en enkeltstående mulighed for udvikling i området, da 
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beskyttet natur og støj fra motorvejen vil bremse yderligere udvikling i området. Herudover vil 
udvikling af Jordkærvej være med til at sikre en god afrunding af byen mod nord.

Den nye lokalplan skal give mulighed for boliger. Ifølge ”Vejledning om krav til 
kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” betragtes boliger ikke længere 
som en arealanvendelse, der automatisk udløser krav til kommunerne om 
grundvandsredegørelse. Boliger betragtes således ikke som værende grundvandstruende. Der 
kan i forbindelse med lokalplanen træffes foranstaltninger i form af øgede krav til befæstning 
eller undlade at nedsive regnvand for at sikre grundvandet på trods af byudvikling. 

Bebyggelsesplanen
Bebyggelsen
Indenfor området ligger ca. 122 boliger, som størrelsesmæssigt varierer fra 75 m2 til 125 m2. 
Bebyggelsen fremstår med en blanding mellem tæt-lav og etageboliger i 1 og 2 etager. 
Herudover etableres et fælleshus for områdets beboere. Den samlede bebyggelsesprocent er 
33 %. 

Adgangsforhold 
Adgangsvejen til grunden bliver fra Vestre Højmarksvej. Bebyggelsen vil fremstå med en 
blanding af traditionelle boligveje med parkering foran husene og med bilfri adgangsveje med 
fælles parkering i nærhed til egen bolig. Indenfor boligbebyggelsen tænkes et stisystem på 
tværs af bebyggelsen og udenom de trafikerede veje. Herudover etableres forbindelse til 
Kjellerupstien og til de rekreative muligheder og grønne områder mod vest og øst.

Indenfor området ligger en gasledning, som er ejet af HMN. I forbindelse med ledningen er 
tinglyst en respektafstand til ledningen på 6,5 meter på begge sider, hvilket er overholdt i 
bebyggelsesplanen. Langs med gasledningen løber også en regnvandsledning. Den slår et 
knæk i skellet mellem de to matrikler. Her løber også en spildevandsledning. Begge linjer har 
en respektafstand på 0,5 meter, som er overholdt.

Grønne Områder 
I områdets sydlige ende findes et mindre vandhul. Dette står i dag som et dels sumpet, dels 
udtørret område gennem året, afhængigt af vejrliget. I den nye bebyggelse bliver området 
genoprettet, således at det fremstår som et rekreativt åndehul i bebyggelsen, hvor en lille sø 
med et konstant vandspejl og fælleshus vil være et samlingspunkt for området. 

Langs med Kjellerupstien friholdes et 10 m bredt bælte. Området beplantes så det fremstår 
naturligt. Dette område vil yderligere fremstå med regnvandshåndtering, hvor en stor del af 
overfladevandet fra vejen føres naturligt væk til nedsivning.
Øst for området ligger en mindre højmose med stor naturværdi. Der er i dag udlagt ca. 10 
meter buffer til mosen. Teknik og Miljø forslår derfor at øge denne buffer til 15 meter.
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Bebyggelsesplan

Gældende planlægning
Området ligger i landzone indenfor et område, som ikke tidligere har været planlagt. Foruden 
lokalplan skal der derfor udarbejdes kommunetillæg, som udlægger området til boligområde. 

Miljøvurdering
Sagen skal på et senere tidspunkt forelægges for Klima- og Miljøudvalget.

Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for boligområder af denne 
karakter. 

Grundejer har indarbejdet principper for regnvandshåndtering i planen. Her forsinkes og 
nedsives tag- og overfladevand via permeable belægninger, regnbede og grøfter, som indgår i 
den rekreative del af bebyggelsen. Det skal afklares om nedsivning er muligt grundet 
drikkevandsinteresserne.
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Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Området var i spil i forbindelse med Kommuneplan 2017. Her var tilbagemeldingen, at man 
var indstillet på at udarbejde kommuneplantillæg, såfremt at det kan dokumenteres, at 
området kan bebygges under hensyn til støj, gasledning og natur.

Området har ikke tidligere været planlagt, og Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at 
ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der skal igangsættes en forhøring, hvor 
der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning jf. planlovens § 23c.

Området er støjbelastet fra Vestre Højmarksvej og fra motorvejen. Ansøger har udarbejdet 
støjnotat, som sandsynliggør at støjgrænserne kan overholdes, se bilag. Støjnotatet skal 
opdateres i forhold til evt. støj fra motorvejen.

Indenfor området ligger en gasledning, som er ejet af HMN. Der er i bebyggelsesplanen taget 
hensyn til gasledningen, så respektafstandene er overholdt.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der holdes en 3 ugers forhøring om 
kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.

Forslag til tillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 vil blive forelagt Plan- og Vejudvalget inden det 
bliver fremlagt i offentlig høring.

Bilag
1 (Jordkærvej projektbeskrivelse - 7256698)
2 (Jordkærvej Lydberegning  - 7253321)


