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Forslag til Lokalplan nr. 418



HVAD ER EN LOKALPLAN?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, 
erhvervslivet og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng 
med planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bl.a. bestemmelser for, 

 - hvad området og bygninger skal bruges til,  
 - hvor og hvordan der kan bygges nyt, 
 - hvilke bygninger, beplantning og lignende der skal bevares, 
 - hvordan nye veje, stier, friarealer og beplantning skal etableres.

Lokalplanen består af: 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der 
fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de mil-
jømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, 
og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder.

Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes frem-
over, og som er bindende for grundejeren, brugere af området og byrådet.

Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området  
skal disponeres. Lokalplankortet hænger nøje sammen med lokalplanbestem-
melserne og er bindende. En illustrationsplan kan vise, hvordan bebyggelse og 
anlæg kan udføres efter planen. En illustrationsplan er vejledende og ikke bindende 

Øvrige bilag, der fx viser virksomhedskategorier, støjgrænser, parkeringsnormer, 
som uddyber eller illustrerer lokalplanens bestemmelser.

Hvornår udarbejdes en lokalplan?
Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byg-
geri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone 
til byzone eller til sommerhusområde.

Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i 
mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærknin-
ger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer 
byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages 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 lokalplanforslag, 
starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig be-
kendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden 
for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med 
lokalplanens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lo-
kalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid 
med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til 
at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Yderligere information 
kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE

PLAN & UDVIKLING 
Rådhuset 
Lundbergsvej 2 
8400 Ebeltoft

Tlf. 87 53 50 00 
www.syddjurs.dk 
syddjurs@syddjurs.dk

Kontaktpersoner i 
Syddjurs Kommune:

Teamleder 
Henrik Scharling 
Bernberg

Planlægger 
Andreas Frej 
Rasmussen

Denne lokalplan kan 
ses og hentes på:

www.syddjurs.dk 
www.plandata.dk 

Lokalplanen er   
udarbejdet af: 
Plan og Udvikling

Kommunens  
åbningstider fremgår af 
kommunens hjemme-
side på adressen:  
www.syddjurs.dk.

Kortgrundlag: 
© Matrikelkort og  
topografiskekort: GST 
© TK-kort: Kortcenter.dk 
© Ortofotos: COWI
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Indsigelser
Afsnittet slettes efter den endelige vedtagelse.

Byrådet har den x. x 201x godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges 
i offentlig høring i perioden fra den x.x. 201x til den x.x. 201x. I høringsperioden 
kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag 
og indsigelser.

Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den x.x 201x på kommunens hjem-
meside www.syddjurs.dk og i  Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag 
til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere 
[afhængig af hvilket område det drejer sig om] af ejendomme i og omkring lokal-
planområdet, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag 
til kommuneplantillæg kl. xx:00, xdag den x. x 201x i x-by. [Afholdes der offentligt 
borgermøde?]

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk/
planforslag, samt på Miljøministeriets hjemmeside for fysisk  planlægning på www.
plansystem.dk.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i 
hænde senest den x. x 201x, inden for åbningstiden.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal sendes skriftligt pr. e-mail:

 
syddjurs@syddjurs.dk

eller pr. brev til:

Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling & Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske 
ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsi-
gelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer.

Når lokalplanen er vedtaget endeligt i byrådet vil den endelige lokalplan være gæl-
dende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen.
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REDEGØRELSE

LOKALPLANENS BELIGGENHED
Lokalplanområdet er beliggende i 8543 Hornslet.

Lokalplanområdets placering i kommunen

N

Oversigtkort over området i målforhold 1:10.000

N
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Oversigt over matrikler i lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 4be og 4n i ejerlav Tendrup By, Horn-
slet, og udgør et areal på ca. 6700 m2.

Lokalplanområdet afgrænses af Tendrup Hovvej, Ravnhøjvej og Hornslet Bæk.

Matriklerne indenfor lokalplanområdets afgrænsning er ejet af et anpartsselskab 
ved lokalplanens udarbejdelse.
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FOTO C - Indkørsel fra Tendrup Hovvej

FOTO B - Indkørsel fra Ravnhøjvej

FOTO A - Hjørne ved Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej
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Visualisering  fra ansøgning
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LOKALPLANENS BAGGRUND 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om etablering af 
boligbebyggelse i op til 2 etager. Området benyttes forud for udarbejdelse af lokal-
planen også til beboelse. Eksisterende bebyggelse er opført i 1 etage og 1½ etage.

På det tilstødende område - Nannas Vænge - er der ligeledes opført bebyggelse i 
op til 2 etager, hvorfor det vurderes hensigtsmæssig at tillade samme etagehøjde 
i nærværende lokalplanområde.

Boligprojektet i den konkrete ansøgning indeholder etablering af i alt 20 etage-og 
tæt-lav-boliger. På arealet findes i forvejen 12 boliger (tæt-lav), hvoraf det indgår i 
projektet, at 3 af disse boliger nedrives. Etageboligerne i projektet er overvejende 
placeret langs den nordlige lokalplanafgrænsning samt en mindre del i lokalpla-
nområdets sydvestlige del.

Visualisering  fra ansøgning

Visualisering  fra ansøgning

Visualisering  fra ansøgning
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Illustrationsplan.  Målforhold 1:1000
Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan lokalplanen kan udnyttes efter lokalplanen
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LOKALPLANENS FORMÅL
Formålet med lokalplanen er, at muliggøre etablering af tæt-lav- og åben-lav-
bebyggelse samt etagebyggeri med vandrette lejlighedsskel i op til 2 etager.

Lokalplanen udlægges med delområder, som sikrer, at der ikke etableres bebyg-
gelse på det grønne område i den vestlige del af lokalplanområdet, der ligger ved 
Hornslet Bæk.

LOKALPLANENS OMRÅDE
OMRÅDETS ZONESTATUS
Området er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i ’byzone’.

OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE
Området er ved lokalplanens udarbejdelse kommuneplanlagt til boligområde for 
åben-lav-bebyggelse.

TRAFIKALE FORHOLD
Området vejbetjenes fra Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLÆG
Indenfor lokalplanområdet findes der 3 beboelsesbygninger (1½ etage) med sym-
metrisk saddeltag samt et mindre skur / garage. Beboelsesbygninger fremstår med 
forskellige facadeudtryk og materialer.

LANDSKAB OG BEPLANTNING
I lokalplanområdet er beplantningen primært koncentreret i områdets vestlige del, 
ned mod Hornslet Bæk, samt i et mindre bælte langs Tendrup Hovvej.

Terrænet falder let fra øst mod vest - ned mod Hornslet Bæk - ca. fra kote 37,5 
til kote 35.

ØVRIGE FORHOLD
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i skoledistrikt: 01 Hornslet Skole.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
I området omkring lokalplanområdet findes der primært boligbebyggelse i form af 
tæt-lav-, åben-lav- og etage-boliger, samt et erhvervsområde mod sydøst.

LOKALPLANENS INDHOLD
DISPONERING
Området er disponeret med boligbebyggelse med etagehøjder på 1½ og 2 
etager - tæt-lav- og etage-bebyggelse - med et mellemliggende grønt område. 
I områdets vestlige del - ved Hornslet Bæk - er der tillige disponeret et grønt 
område med mulighed for mindre udeaktiviteter for lokalplanområdets beboere. 
Områdets østlige del - ved Tendrup Hovvej - er disponeret med parkeringspladser 
til lokalplanområdets beboere.

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder for at sikre den ovenstående dispone-
ring af området.
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ANVENDELSE
Lokalplanen giver mulighed for, at anvende lokalplanområdet til tæt-lav- og etage-
boligbebyggelse til helårsbeboelse.

BEBYGGELSE OG ANLÆG
Delområdet I er udlagt til etage-boligbebyggelse i op til 2 etager, og delområde II 
er udlagt til tæt-lav-boligbebyggelse i op til 1½ etage.

Delområde III er udlagt til fælles fri- og opholdarealer samt veje og stier. Inden for 
arealet kan der etableres mindre torve og legearealer med fast belægning, samt 
tilhørende legeredskaber, bænke, mindre overdækninger/udhuse og lignende, der 
understøtter anvendelsen til leg og ophold.

Som facademateriale på bebyggelse kan der anvendes skifer, beton, teglsten 
(enten som blankt murværk, pudset, filset eller vandskuret mur) eller træ.

Bebyggelse må dog ikke opføres som bjælkehus eller som såkaldt ’laftebyggeri’, 
da disse bebyggelsestyper er væsentligt afvigende fra bebyggelsesæstetikken i 
nærområdet - de nævnte bebyggelsestyper er generelt fremmede for parcelhus-
bebyggelse i Danmark.

Facader skal enten fremstå i materialets naturlige farve eller i jordfarver. Mindre 
facadedele kan udføres med anden beklædning, fx glas, kobber, zink, aluminium, 
cortenstål eller anden facadeplade.

Af hensyn til gener fra sollysets refleksioner, må der ikke benyttes tagdæknings-
materiale, der overstiger glansværdi 10. Tagene skal således fremstå med en 
helmat eller mat karaktér.

Etablering af anlæg til indvinding af solenergi er afhængig af tagets hældning på 
den enkelte bebyggelse. 

VEJE, STIER OG PARKERING
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra de eksisterende veje Tendrup Hovvej og 
Ravnhøjvej.

I lokalplanområdet skal etableres et mindre nyt vejudlæg i forbindelse med parke-
ringsarealet til lokalplanområdets beboere. Vejen skal anlægges med en køreba-
nebredde på minimum 5,5 meter - dog skal manøvrearealet ved parkeringsområdet 
minimum være 7 meter bredt. Parkeringsbåse skal minimum anlægges med en 
størrelse på 2,5 meter x 5,0 meter. Vej udlægges som privat fællesvej.

GRØNNE OMRÅDER, LANDSKAB OG BEPLANTNING
For at sikre et attraktivt boligområde, der tilbyder grønne arealer til områdets 
beboere, udlægger lokalplanen grønne fri- og opholdarealer. De grønne fælles 
fri- og opholdarealer udlægges også for, at sikre god håndtering af overfladevand/
regnvand.

ZONEFORHOLD
Lokalplanområdet fastholdes i byzone.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
Spildevand
Spildevandssystemet på eksisterende boligblokke er tilsluttet det offentlige spilde-
vandssystem. Spildevandssystemet er for hele området separatkloakeret, hvilket 
betyder at regnvandet er adskilt fra spildevandet i hver sin ledning. Regnvandet 

Betegnelse
Helmat

Mat

Halvmat

Halvblank

Blank

Helblank

Refleksion
0-5

5-10

10-30

30-60

60-90

90-

Glansværditabel
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fra området ledes via regnvandskloakken i Tendrup Hovvej til bækken (Tilløbet til 
Hornslet Bæk) og spildevandet ledes via spildevandsledningen i Tendrup Hovvej 
til det offentlige rensningsanlæg i Mørke.

Ved udbygningen af lokalplanområdet vil spildevandet fortsat tilledes det offentlige 
spildevandssystem. Da området befæstes yderligere og klimaforandringerne gør, 
at kravene til regnvandshåndtering gør, at regnvandkloakken ikke har kapacitet 
til yderligere vand. Derfor udføres alt ny befæstelse med nyt regnvandssystem 
som leder til nedsivning og forsinkelse. Såfremt der skal udledes via bassinet til 
bækken (tilløbet til Hornslet Bæk) skal der søges om tilladelse her til.

Skybrud
I tilfælde af kraftige regnhændelser vil nærtliggende parkeringspladser og huse 
potentielt være udsat for vand på terræn. Derfor er det nødvendigt for den fremti-
dige afvandingsstrategiplan for projektområdet, at planlægge klimasikring, således 
renoveringen af lokalplanområdet ikke forårsager yderligere vand på terræn ved 
kraftige regnhændelser hos nærtliggende boligområder. 

Regnvand håndteres med lokal afledning af regnvand (LAR), hvor regnvand ikke 
er tilkoblet det traditionelle afløbssystem. I stedet nedsives, fordampes og optages 
regnvandet af beplantningen. Området inden for den nye lokalplan er i dag relativt 
flad ved og omkring adgangsvejen fra Tendrup Hovvej, men er mere skrånede 
mod vandløb i vest, og har tendens til at være forholdsvis våd, hvorfor det kan 
være svært at nedsive. Det kan være nødvendig, at en del af regnvand føres til 
vandløb efter forsinkelse. 

Overfladevand fra boligblokke, vej- og parkeringsarealer bliver ført til nyt regn-
vandsbassin (nedsivning / forsinkelse) placeret vest i lokalplanområdets lavestlig-
gende område. Herfra føres det videre til vandløb eller alternativt nedsiver, hvis 
muligt. Lokalplanområde afvandes ved regn op til serviceniveau - dels ved over-
fladeafvanding og dels ved rørlagt kloakering. Terrasser afvandes ved afledning 
på overfladen (grønt areal). Herfra føres det videre til vandløb eller alternativt 
nedsiver, hvis muligt.

Overfladevand fra vej- og parkeringsarealer med permeabel belægning skal af-
ledes synligt til regnvandsbrønd med sandfang, og bliver ført til faskine, som kan 
etableres under parkeringsareal, hvor vandet nedsiver.

Skybrudssikring skal ske i to forskellige perspektiver - et, hvor der sikres mod 
skybrudsvand fra omkringliggende områder, og et, hvor der ses på skybrudsvejene 
internt i projektområdet.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2016
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme nr. 2.1.B20 i 
forhold til specifik anvendelse.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016 
er der udarbejdet et tillæg nr. 15 til denne.

Tillægget overfører en del af den eksisterende kommuneplanramme til ram-
meområde 2.1.B38, der justerer rammebestemmelser om specifik anvendelse, 
etageantal og bebyggelsesprocent.

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg, skal der jf. Planlovens § 23 c indkaldes 
idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer 
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kan man dog undlade denne forudgående offentlige høring.

Der blev indkaldt idéer og forslag mv. i perioden 22. juni 2018 til 6. juli 2018. Der 
indkom ingen idéer og forslag mv. i perioden.

HOVEDSTRUKTUR
Det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur, at Hornslet med en afstand til 
Aarhus Centrum på 20 km, er den af letbanebyerne, der har oplevet den største 
vækst af tilflyttere de seneste år.

Hornslet begrænses i sin udvikling i flere retninger, både på grund af planmæs-
sige og naturmæssige restriktioner i form af ubebyggelige lavbundsarealer, et 
herregårdslandskab, samt israndslinjen. Derfor ønsker Syddjurs Byråd, at der i 
Hornslet fremadrettet sættes fokus på byfortætning. Udarbejdelsen af nærværende 
lokalplan og kommuneplantillæg understøtter denne byfortætning, da områdets 
beboelsesudbud øges.

RETNINGSLINJER
Lokalplanområdet er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen 
mht. arealudlæg til landskabsområder, geologiske interesseområder, trafik- og 
infrastrukturanlæg, kulturarvsarealer, stilleområder, kirkeindsigt mv.

Der er lavbundsareal i lokalplanområdets vestlige del - ved Hornslet Bæk.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL KULTURARV
KULTURMILJØ OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

De eksisterende bygninger i lokalplanområdet er opført henholdsvis i 1890 (om-
bygget i 1989), i 1926 (ombygget i 1996) og i 1980 (ombygget i 2017). Der findes 
ikke bygninger i området, der er udpeget som bevaringsværdige.

ARKÆOLOGISKE INTERESSER

I Hornslet-området er der registreret mange fortidsminder, og der er gennem de 
sidste 20 år også foretaget talrige arkæologiske undersøgelser. Det er dog mest i 
den sydlige del af byen, omkring rundkørslen ved  Hornbjergvej/Løgtenvej, at der i 
forbindelse med anlægsarbejder er foretaget undersøgelser. Det aktuelle område 
er beliggende på et lille nordvendt næs afgrænset af to bækforløb. 

En sådan topografi har gennem hele oldtiden været attraktiv for bosættelse. Mu-
seum Østjylland vurderer derfor, at risikoen for at påtræffe fortidsminder ved et 
kommende anlægsarbejde er ganske stor. Museet anbefaler på dette grundlag, 
at der udføres arkæologisk forundersøgelse af de ubebyggede områder inden et 
fremtidigt anlægsarbejde iværksættes.

NATURBESKYTTELSE
INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE 

Natura 2000-områder
Habitatsbekendtgørelsen, som er implementering af EU’s habitatsdirektiv, har til 
formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen 
af arter og naturtyper, der har international betydning. Dette sker hovedsagligt 
gennem udpegning af særlige bevaringsområder - habitatområderne - også kaldet 
Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne skal der sikres eller genoprettes en 
gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som området er udpeget for.

Nærmeste Natura 2000-område er ”Kaløskovene og Kaløvig”, som ligger ca. 9 
km. øst for lokalplanområdet.
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Syddjurs Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Særligt beskyttede arter
I habitatsbekendtgørelsen er opført dyre- og plantearter, hvor Danmark har særligt 
ansvar for at kræve streng beskyttelse - de såkaldte bilag IV-arter. Der skal træffe 
foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde.  

Syddjurs Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af area-
lets hidtidige anvendelse for beboelse er det Syddjurs Kommunes vurdering, at 
området ikke er levested for bilag IV- arter.

LOKAL AGENDA 21 OG KLIMA
I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21-målsæt-
ninger indtænkes i al fremtidig planlægning.

Nedenstående retningslinjer er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2016.

• Al ny boligbebyggelse skal leve op til energiklasse 2015 eller højere. Offentlige 
institutioner og fritidsfaciliteter placeres således at transportbehovet minimeres 
og således at man kan nå frem uden bil.

• Placering af bebyggelsen og beplantningen skal ske under hensyntagen til so-
len og udnyttelse af passivsolvarme. Tage bør derfor orienteres, således der kan 
anvendes solcelleanlæg.

• Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand 
og regnvand til grundvandet er størst muligt, og at der tages konkret stilling til 
behovet for regnvandsbassiner.

• Der må ikke opføres ny bebyggelse på arealer, der ligger under kote 2,0 m. og 
sokkelhøjden må ikke ligge under kote 2,5 m.

Der er i nærværende lokalplan stillet krav om, at der redegøres for hvordan regn-
vand håndteres ved normale regnhændelser og ved ekstreme regnhændelser.

FORSYNINGSFORHOLD
VARMEPLAN
Der er tilslutningspligt til Hornslet Fjernvarme, og ny bebyggelse skal tilsluttes 
kollektiv varmeforsyning efter forsyningens retningslinier. 

Byrådet har pligt til at dispensere fra kravet om tilslutningspligt, når bebyggelsen 
opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens § 19, stk. 4. Dispensationen gives 
uden naboorientering. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelser, hvor det kan 
dokumenteres, at bebyggelsen opfylder klassifikationskravene i det til enhver tid 
gældende Bygningsreglement.

VANDFORSYNING

Området ligger indenfor Hornslet Vandværks a.m.b.a. forsyningsområde og for-
synes med drikkevand herfra. 

SPILDEVAND OG HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND

Området er omfattet af spildevandsplanen for Hornslet ved Syddjurs Spildevand 
A/S. I spildevandsplanen er lokalplanområdet separatkloakeret.

I henhold til spildevandsplanen er der udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for, 
at sikre at lokalplanens disponering til bebyggelse og anlæg tager højde for frem-
tidige regnhændelser og arealets hensigtsmæssige udnyttelse. 
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ELEKTRICITET

N1 A/S har leveringspligt inden for lokalplanens område. Elektriciteten købes på 
det frie el-marked.

RENOVATION

Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Syddjurs Kom-
munes gældende affaldsregulativer.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET
LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER OG AF KON-
KRETE PROJEKTER (VVM)

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” 
skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet. 

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver 
miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

STØJ

Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt 
vejledende grænseværdier for støj. Grænseværdierne bruges til planlægning for 
udlæg af byarealer, men lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering 
af støjgener. Støjgrænserne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside - www.mst.dk

JORDFORURENING

Forhold om jordforurening reguleres af ”Lov om forurenet jord”.

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

I henhold til loven skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller 
jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes 
til Syddjurs Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen 
har modtaget underretning om den konstaterede forurening.

Områdeklassificering
Lokalplanområdet ligger i byzone. Arealer indenfor byzone er som udgangspunkt  
omfattet af områdeklassificeringen, som er arealer, hvor jorden per definition er 
lettere forurenet. Ændringer og omklassificeringer er fastlagt i Syddjurs Kommunes 
Regulativ for jordstyring. 

Overskudsjord
Bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med Syddjurs Kom-
munes Regulativ for Jordstyring. Hvor lokalplanen giver mulighed for det, bør ren 
overskudsjord så vidt muligt genanvendes inden for lokalplanområdet. Regulativet 
kan ses på kommunens hjemmeside.

GRUNDVAND

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). I 
den sydøstlige del af lokalplanområdet ligger en bræmme på ca. 10 meter indenfor 
indvindingsoplandet til Hornslet vandværk, Tendrup. Nedsivning af spildevand, 
herunder vejvand, må ikke foretages indenfor bræmmen, da denne ligger tættere 
end 300 meter på indvindingsboringen til Hornslet vandværk, Tendrup. Tagvand 
kan nedsives i bræmmen.
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SERVITUTTER

Matr. nr. 1f i Tendrup By, Hornslet - Tinglyste servitutter

1 28.08.1979
Dok. om kloakledning
Servitutten vedrører lokalplanområdet.

Aflyses ikke

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges 
af lokalplanen i henhold til planlovens § 18. 

Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen formål, kan aflyses 
med lokalplanen. 

Servitutter der fortrænges eller aflyses med lokalplanen fremgår af lokalplanbe-
stemmelserne § 14.

Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det vil være 
af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING
MUSEUMSLOVEN

Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for 
fx gravhøje, sten- og jorddiger eller andre fortidsminder jf. museumsloven, før der 
er givet tilladelse hertil fra Museum Østjylland.

Museum Østjylland skal i henhold til museumsloven, sikres mulighed for at foretage 
arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet 
stoppes og Museum Østjylland underrettes, jf. museumsloven.

JORDFORURENINGSLOVEN

Der kan - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anven-
delse inden for areal, som er registreret med jordforurening, før Syddjurs Kommune 
har frigivet arealet til formålet.

Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, 
skal arbejdet straks standses og forureningen skal anmeldes til Syddjurs Kom-
mune. Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget 
underretning om den konstaterede forurening.

VANDLØBSLOVEN

Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke ske regulering af Hornslet Bæk, 
herunder også etablering af broer, før Syddjurs Kommune har meddelt tilladelse 
hertil, jf. vandløbsloven.

FÆRDSELSLOVEN

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg 
m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. 
færdselsloven.

LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTI-
DIGE RETSVIRKNINGER
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der 
er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af 
den endelige plan, jf. planlovens § 17, stk. 1. 
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Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og 
ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil. 

Dette gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med 
forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges 
eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis følgende forudsætninger 
er opfyldt, jf. § 17 , stk. 2 og 3; At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med 
kommuneplanen. At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, at Miljøministeriet 
ikke har nedlagt veto og at der ikke er tale om overførelse til byzone og sommer-
husområde. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og 
indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort - dog højst i ét år. 

LOKALPLANFORSLAGETS PROCES
Forudgående høring
Som indledning til planlægningen har der i perioden fra den 22. juni 2018 til den 
6. juli 2018 været afholdt en forudgående høring af ændring af kommuneplanen, 
hvor der er indkaldt forslag og idéer til planlægningen.

Der indkom ingen idéer og forslag mv. i høringsperioden.

Offentlig høring af lokalplanforslag
I lokalplanforslagets høringsfase fra den x.x. 201x til den x.x. 201x indkom der xx 
indsigelser til planen, som omhandlede: 

• xx....

• yy....

• ææ....

Den offentlige høring medførte følgende ændringer af planen:..........
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LOKALPLANBESTEMMELSER
I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen 287 af 16. april 2018) 
fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i 
lokalplanens § 2.

 § 1 FORMÅL
 Lokalplanens formål er, 

1.1  at sikre mulighed for etablering af helårsbeboelse i form af tæt-lav- og 
etage-boligbebyggelse med tilhørende fri- og fællesarealer.

1.2 at sikre etablering af veje, stier og parkeringsareal.

 § 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på Kortbilag 1, og omfatter 

følgende matrikler:

 matr.nr. 4be og 4n, samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige 
vedtagelse udstykkes i området.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder som vist på Kortbilag 2.

 § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
 Delområde I

3.1 Delområdet må kun anvendes til etage-boligbebyggelse i op til 2 etager 
til helårsbeboelse.

 Delområde II

3.2 Delområdet må kun anvendes til tæt-lav-boligbebyggelse i 1 etage med 
udnyttet tagetage med symmetrisk saddeltag til helårsbeboelse.

 Delområde III

3.3 Delområde III må kun anvendes til fælles fri- og opholdsarealer  samt veje, 
stier, parkering og mindre udhuse eller overdækninger til affaldstationer, 
cykleparkering og lignende.

 Området må ikke bebygges, men der kan dog etableres mindre arealer 
med fast belægning, hvor der kan opstilles legeredskaber, borde, bænke 
og lignende, der understøtter anvendelse til leg og ophold.

 Der må endvidere opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, her-
under energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, én mobilmast med 
tilhørende teknikbygning, kloakpumpestation, anlæg til håndtering af 
overfladevand mv.

 Fælles bestemmelser

3.4 Der må ikke opstilles husstandsvindmøller.

3.5 Der må drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med 
områdets karaktér af boligområde, hvis:

Ad §1 og §3

Der kan i henhold til 
planloven ikke dispen-
seres fra lokalplanens 
principper. Lokalplanen 
formål og anvendelse 
betragtes som planens 
principper, og der kan 
ikke dispenseres fra 
disse bestemmelser.

Ændringer af disse for-
hold vil derfor kræve 
udarbejdelse af en ny 
lokalplan.

Se også § 14.4.
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 • virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom;

 • virksomheden drives på en måde, så ejendommens karaktér af bolig 
ikke ændres;

 • virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere - fx 
i form af mange transporter;

 • virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på 
den pågældende ejendom;

 • reklameskilte, flag og lignenede ikke opsættes på ejendommen. Skiltning 
må kun foregå som almindelige navne- og nummerskilte.

 § 4 UDSTYKNING
4.1  Der kan ikke foretages yderligere udstykning i lokalplanområdet. Dog 

kan matriklerne 4be og 4n, Tendrup By, Hornslet sammenlægges eller 
arealoverføres til én samlet matrikel.

 Arealer til teknisk forsyning kan dog udstykkes i mindre grunde.

 § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
 Veje

5.1 Området må kun adgangsbetjenes fra Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej i 
princippet som vist på Kortbilag 2.

5.2 Veje skal udlægges i princippet som vist på Kortbilag 2.

5.3 Vejudlæg skal anlægges med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter.

 Dog skal manøvrearealet (kørebanebredden) minimum være 7 meter 
i parkeringsområdet, så arealet lever op til vejreglerne for parkerings-
arealer.

5.4 Vejudlæg skal anlægges med asfalteret kørebane.

5.5 Blinde veje skal udføres med vendeplads, så renovationslastbil og lig-
nende kan vende.

5.6 Veje udlægges som privat fællesvej.

5.7 Vejprojekter skal godkendes af kommunens vejmyndighed.

 Stier

5.8 Stier skal udlægges med en minimumsbredde på 2 meter i princippet 
som vist på illustrationsplanen.

5.9 Stier skal anlægges med kørefast belægning, fx asfalt, belægningssten, 
grus eller stenmel.

5.10 Stier udlægges som privat fællessti.

 Parkering

5.11 Fælles parkeringsområde skal etableres i princippet som vist på illustra-
tionsplanen.

5.12  Der skal minimum etableres 0,7 parkeringsplads pr. etagebolig, samt 
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yderligere 0,3 parkeringsplads pr. etagebolig som reserveudlæg pr. 
etagebolig.

5.13 Der skal minimum etableres 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav-bolig, samt 
yderligere 0,3 parkeringsplads pr. tæt-lav-bolig som reserveudlæg pr. 
etagebolig.

5.14 Parkeringsbåse skal minimum anlægges i en størrelse på 2,5 meter x 
5,0 meter

 Belysning

5.14 Belysning af veje skal ske med ensartede belysningsarmaturer med en 
lyspunktshøjde på maksimalt 3,5 meter.

5.15 Belysning af stiarealer skal ske med ensartede belysningsarmaturer 
med en lyspunktshøjde på maksimalt 1,2 m, der er afskærmet, så kun 
stiarealet belyses.

5.16 Til belysning af vej- og stiarealer må kun anvendes armaturer, der retter 
lyset ned mod færdselsarealerne.

 § 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1 Bebyggelsesprocenten for det samlede lokalplanområde må maksimalt 

udgøre 35 %.

6.2 Etage-beboelsesbygninger må maksimalt opføres i 2 etager.

 Eventuelle terrænforskelle skal optages i bygningerne, dvs. at byggeriet 
om nødvendigt skal opføres med forskudte planer eller i maksimalt 2 
etager i den del af byggeriet, hvor terrænet er lavest.

6.3 Tæt-lav-beboelsesbygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyt-
tet tagetage med symmetrisk sadeltag.

6.4  Intet punkt på bebyggelse må overstige en højde på 8,5 meter.

6.5  Intet punkt på sekundær bebyggelse, herunder garager, udhuse, skure, 
overdækninger og lignende, må overstige en højde på 2,5 meter.

6.6 Indenfor lokalplanområdet må der ikke opføres bebyggelse, herunder 
også sekundær bebyggelse, vest for den angivne byggelinje jf. kortbilag 
2.

 § 7 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG  FREMTRÆDEN
7.1 Som facademateriale må kun anvendes skifer, beton, teglsten (enten 

som blankt murværk, pudset, filset eller vandskuret mur) eller træ.

7.2 Facader skal enten fremstå i materialets naturlige farve eller i farverne 
hvid, sort, grå, rå umbra, brændt umbra, dodenkopf, lys dodenkopf, 
oxydrød, gl. oxydrød, svenskrød, engelskrød, rød okker, rå siena, okker, 
vogngrøn og disse farvers blanding med sort og hvid.

 Dog kan mindre facadedele (op til 50 % af facadearealet) udføres med 
anden beklædningstype, fx glas, kobber, zink, aluminium, cortenstål eller 
anden facadeplade.



22

Forslag til lokalplan nr. 418 
September 2018
Bestemmelser

7.3 Bebyggelse må ikke opføres som bjælkehus eller som ’laftebyggeri’ med 
krydsende, udvendige hjørnesamlinger.

7.4 Der må ikke anvendes tagdækningsmateriale med blanke eller skin-
nende overflader, der overstiger glansværdi 10, fx glaserede teglsten, 
ædel-engoberede teglsten eller blanke stålplader.

7.5 Ved etablering af anlæg til indvindig af solenergi skal dette etableres på 
tagfladen eller integreres i taget. Anlægget skal etableres efter et ensartet 
princip, så der opnås en god helhedsvirkning.

7.6 Anlæg til indvinding af solenergi skal placeres i harmoni med ovenlys-
vinduer, udluftningshætter og lignende, som ikke må bryde solcelle-/
solpanel-fladen.

7.7 Anlæg til indvinding af solenergi skal etableres på bygningens primære 
tag. Der kan således ikke placeres anlæg på kviste, frontispice og lig-
nende.

7.8 Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningstage, hvor 
taget har en hældning på 10 grader eller mere;

 • skal anlægget placeres med samme hældning som taget;

 • må anlægget ikke være hævet mere end 10 cm over tagfladen;

7.9 Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningstage, hvor 
taget har en hældning op til 10 grader;

 • må anlægget maksimalt rage 1 meter over tagets højeste punkt;

 • skal anlægget minimum placeres 1 meter fra tagkant.

7.10 Ingen form for skiltning eller reklamering på ejendommene må finde sted 
uden særlig tilladelse.

7.11 Der må maksimalt opsættes én parabolantenne pr. bolig.

7.12 Almindelige udendørs radio-, tv- og parabol-antenner må, såfremt de 
anbringes på boligbebyggelsen, maksimalt være 1 meter højere end 
den enkelte bebyggelses højeste punkt.

 Udendørs radio-, tv- og parabol-antenner, der ikke anbringes på bolig-
bebyggelsen, må ikke overstige en højde på 1,5 meter over terræn.

7.13 Der må ikke opsættes parabolantenne med en diameter større end 90 
cm.

 § 8 UBEBYGGEDE AREALER
8.1 Fælles fri- og opholdsarealer skal udlægges i princippet som vist på 

Kortbilag 2.

8.2 Hegning mod veje, stier, fælles friarealer og naboskel må kun ske med 
levende hegn.

 Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på inder-
siden af hegnet - dog maksimalt i samme højde som det levende hegn, 
når det er udvokset.

Betegnelse
Helmat

Mat

Halvmat

Halvblank

Blank

Helblank

Refleksion
0-5

5-10

10-30

30-60

60-90

90-

Glansværditabel
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8.3 Levende hegn skal placeres mindst 30 cm. fra naboskel.

8.4 Affaldsbeholdere, genbrugscontainere og lignende skal afskærmes.

 § 9 TERRÆN
9.1 Regulering af naturligt terræn skal begrænses. Terrænregulering på mere 

end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn eller nærmere skel 
end 1 meter, må kun foretages efter tilladelse fra Syddjurs Kommune. 
Terrænregulering må kun ske på grundlag af en af Syddjurs Kommune 
godkendt terrænreguleringsplan.

 § 10 TEKNISKE ANLÆG
10.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

10.2 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske for-
syning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel, og have samme 
udformning og farve.

10.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme / kollektiv varmeforsyning. Der 
skal gives dispensation for tilslutningspligten, hvis bebyggelsen opføres 
som lavenergibebyggelse i henhold til gældende bygningsreglement.

10.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak for spildevand.

10.5 Overfladevand fra bebyggelse skal håndteres i nedsivningsanlæg på 
egen grund.

 § 11 MILJØFORHOLD 
11.1 Det skal sikres, at støj fra trafik ikke overskrider de vejledende græn-

seværdier. Der skal etableres støjafskærmning, hvis de vejledende 
grænseværdier overskrides.

 § 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutninger til tekniske forsyninger 

i.h.t lokalplanens §10.3 og 10.4 har fundet sted.

12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før områdets veje, stier og vende-
pladser samt tilslutning til offentlig kommunevej er etableret i overens-
stemmelse med lokalplanen samt bygge- og vejlovgivningen.

12.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før områdets fælles friarealer er 
etableret i overensstemmelse med byggelovgivningen.

 § 13 SERVITUTTER
 Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen.

 § 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
14.1 Lokalplanen er gældende fra den dag, det er offentliggjort at planen er 

vedtaget endeligt. 
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14.2 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, 
der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

14.3 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de 
anlæg m.v. der er indeholdt i planen. 

14.4 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående 
afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af 
en ny lokalplan. Se herom i planlovens § 19.

 Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i 
sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation og have 14 
dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispen-
sationen kan gives. Se herom i planlovens § 19.

14.5 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bestemmelser i byggeloven, udstykningsloven og planloven m.fl.

14.6 Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstands-
servitutter bortfalder i det omfang de er uforenelige med lokalplanen.

14.7 Hvis der er af væsentlig betydning for planens gennemførelse, kan 
kommunen ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejen-
domme. 

Der henvises i øvrigt til planloven.
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VEDTAGELSESPÅTEGNINGER

Således vedtaget som lokalplanforslag af Byrådet i Syddjurs Kommune den x.x 
201x. Lokalplanen er fremlagt som forslag i perioden fra d.xx.xx.xx til d.xx.xx.xx.

På Byrådets vegne

Ebeltoft, den x.x 201x.

        Ole Bollesen Jesper Hosbond Jensen

         Borgmester Kommunaldirektør

Således vedtaget som endelig lokalplan af Byrådet i Syddjurs Kommune. Lokal-
planen er gældende fra d.xx.xx.xx hvor den endelige vedtagelse blev offentlig-
gjort. 
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N

Lokalplanen kan ses i sammenhæng med anden gældende planlægning på Miljøministeriets portal for planlægning, på www.plandata.dk.

KORTBILAG 1

Matrikelkort m. lokalplanafgrænsning 

Målforhold: 1:2000 

Lokalplanafgrænsning: 
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KORTBILAG 2

Lokalplankort, områdets anvendelse

Målforhold: 1:2000

N
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KORTBILAG 3

Illustrationsplan

Målforhold: 1:500
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RAMMEKORT
Matrikelkort med kommuneplanrammer
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Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15



HVAD ER ET KOMMUNEPLANTIL-
LÆG?

Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget 
vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset 
emne i kommuneplanen.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål 
for udvikling i kommunen. De centrale emner i kommuneplanen er udformning af 
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, 
trafik og grønne områder. 

Samtidig tager kommuneplanen stilling til en lang række forhold uden for byerne, 
bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

Kommuneplanens rammer angiver de overordnede retningslinier for de bestem-
melser som senere kan vedtages i lokalplaner, om anvendelse, bebyggelsens art 
og tæthed m.m. I landzonen, er rammerne er samtidig retningsgivende for kom-
munens landzoneadministration.

Hvad består kommuneplantillægget af 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tilægget beskrives, og der for-
tælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også 
for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning.

Rammebestemmelserne, der er konkrete rammer for hvordan området må an-
vendes fremover, og som er bindende for Byrådet og kommunens administration.

Rammekortet, der viser afgrænsningen af det område hvor kommuneplantillæg-
get gælder.

Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg 
Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis byrådet 
ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. 

Det skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af 
en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes hvis byrådet generelt ønsker at 
fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse.

Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommune-
planen.

Forslaget til kommuneplantillæg 
Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offent-
lig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med 
bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. 

Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil 
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommu-
neplantillægget vedtages 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 kommuneplantil-
læg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommune-
plantillæg.

Det endelige kommuneplantillæg 
Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er 
offentlig bekendtgjort i avisen, er tilægget en del af kommuneplanens rammedel 
og er bindende for Byrådet og kommunens administration.

Yderligere information 
kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE

PLAN & UDVIKLING 
Rådhuset 
Lundbergsvej 2 
8400 Ebeltoft

Tlf. 87 53 50 00 
www.syddjurs.dk 
syddjurs@syddjurs.dk

Kontaktpersoner i 
Syddjurs Kommune:

Teamleder 
Henrik Scharling 
Bernberg

Planlægger 
Andreas Frej 
Rasmussen

Denne lokalplan kan 
ses og hentes på:

www.syddjurs.dk 
www.plandata.dk 

Lokalplanen er   
udarbejdet af: 
Plan og Udvikling

Kommunens  
åbningstider fremgår af 
kommunens hjemme-
side på adressen:  
www.syddjurs.dk.

Kortgrundlag: 
© Matrikelkort og  
topografiskekort: GST 
© TK-kort: Kortcenter.dk 
© Ortofotos: COWI
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REDEGØRELSE
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.1.B20, der 
er udlagt til åben-lav-bebyggelse.

Nedenstående rammebestemmelser er gældende for området indtil vedtagel-
sen af nærværende kommuneplantillæg:

Rammeområdebetegnelse: 2.1.B20
(rammenr. før vedtagelse af nyt kommuneplantillæg)

Plannavn: Boligområde vest for Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej
Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav-bebyggelse

Fremtidig zonestatus: Byzone

Eksisterende zonestatus: Byzone

Max. bebyggelsesprocent (%): 30

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom

Max. antal etager: 1,50

Max. højde (m.): 8,50

Rammetekst bebyggelsens omfang og 
udformning

Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en ud-
nyttet tagetage med symmetrisk saddeltag. De 
rekreative områder må ikke bebygges yderli-
gere, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til 
brug for områdets beboere.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på, at opnå overensstem-
melse mellem kommuneplanens rammebestemmelse og lokalplanens bestem-
melser.

Rammebestemmelserne for Generel anvendelse, Fremtidig zonestatus, Eksi-
sterende zonestatus, Beregningsmetode for bebyggelsesprocent og Max. højde 
(m.) videreføres med kommuneplantillægget.

Rammebestemmelserne for Specifik anvendelse, Max. bebyggelsesprocent (%) 
og Max. antal etager ændres med kommuneplantillægget til Blandet boligom-
råde med en max. bebyggelsesprocent (%) på 35, i max. 2 etager, og med en 
max. højde på 8,5 meter. Herudover udtages notat om udformningsprincipper.

RAMMEBESTEMMELSER
Til det på rammekortet viste rammeområde 2.1.B38, fastlægges der ved en en-
delig vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg følgende rammebestem-
melser:

Rammeområdebetegnelse: 2.1.B38
(rammenr. efter vedtagelse af nyt kommuneplantillæg)

Plannavn: Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus: Byzone

Eksisterende zonestatus: Byzone

Max. bebyggelsesprocent (%): 35

Max. antal etager: 2,00

Max. højde (m.): 8,50

Notat - Infrastruktur: Beregningesmeteode for bebyggelsesprocent: 
Lokalplan nr. 418’s område som helhed
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NATURBESKYTTELSE
Habitatsbekendtgørelsen, som er implementering af EU’s habitatsdirektiv, har til 
formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen 
af arter og naturtyper, der har international betydning. Dette sker hovedsagligt 
gennem udpegning af særlige bevaringsområder - habitatområderne - også kaldet 
Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne skal der sikres eller genoprettes en 
gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som området er udpeget for.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 7,5 km fra kommuneplanområdet.

Syddjurs Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

I habitatsbekendtgørelsen er opført dyre- og plantearter, hvor Danmark har særligt 
ansvar for at kræve streng beskyttelse - de såkaldte bilag IV-arter. Der skal træffe 
foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde.  

Syddjurs Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området, og det er således 
Syddjurs Kommunes vurdering, at området ikke er levested for bilag IV- arter.

MILJØVURDERING
LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER OG AF KON-
KRETE PROJEKTER

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” 
skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver 
miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

OFFENTLIG DEBAT
Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg, skal der jf. Planlovens § 23 c indkaldes 
idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer 
kan man dog undlade denne forudgående offentlige høring.

Der blev indkaldt idéer og forslag mv. i perioden 22. juni 2018 til 6. juli 2018. Der 
indkom ingen idéer og forslag mv. i perioden.

Byrådet har den xx. xxx 201x godkendt kommuneplantillægget som forslag. 
Forslaget er fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden fra den xx. xxx 201x 
til den xx. xxx 201x. I høringsperioden har borgere og foreninger m.fl. mulighed 
for at fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forslaget til kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den xx. xxx 201x 
på Syddjurs Kommunes hjemmeside og i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles 
hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og 
brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til 
kommuneplantillægget, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.
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Forslaget til kommuneplantillægget kan desuden ses på Syddjurs Kommunes 
hjemmeside (kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/tillaeg/), 
samt på Miljøministeriets portal for planlægning (www.plandata.dk).

RETSVIRKNINGER
I henhold til Planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12, stk. 
2 og stk. 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillæg-
get.

§ 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmeler er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzone og sommerhusområder kan 
modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse 
og bebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med be-
stemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når 
det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller 
når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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VEDTAGELSESPÅTEGNINGER
Således vedtaget som forslag til kommuneplantillæg af Byrådet i Syddjurs Kom-
mune d. xx. xxxx 201x

 

På Byrådets vegne

Ebeltoft, den xx. xxxx 201x.

        Ole Bollesen  Jesper Hosbond Jensen 

         Borgmester       Kommunaldirektør
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