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Læsevejledning 

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om 
planlægning.  

Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: 

- Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlæg-
ning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. 

- Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er 
bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. 

Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. 

  

Pligt til at lave en lokalplan 

Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer 
skal overføres til byzone eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen 
skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

 

Offentlig høring 

Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning § 24 fremlagt lokalplanforslaget offentligt fra 
den 10. oktober 2007 til den 5. december 2007. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget har Byrådet vurderet eventuelle bemærknin-
ger og ændringsforslag. 

Byrådet har endelig vedtaget lokalplan nr. 315 den 30. januar 2008 og offentliggjort lokalplanen 
den 14. februar 2008 
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A.  BESKRIVELSE AF PLANOMRÅDET 
 
Områdets beliggenhed 
Planområdet har et areal på ca. 9 hektar. 
Lokalplanen regulerer arealerne nord for gården ”Skovlundegård” på 
adressen Hovedgaden 2. Området anvendes i dag landbrugsmæssigt. 
 
Baggrund 
Lokalplanen sikrer byudviklingen i Løgstrup i retning mod sydøst ved at 
udlægge et areal til et nyt boligområde. 
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at sikre 
byudviklingen i Løgstrup mod øst og ejers ønske om at realisere planen. 
 
Områdets omgivelser 
Området afgrænses af Fægteborg Plantage mod nord, boligområdet 
Fægteborgbakken mod vest, en gård mod syd og et markareal mod øst. 
Ca. 50 m syd for lokalplanområdet udløber Hovedgaden i Skivevej. 
 
Landskab og terrænforhold 
Landskabet er åbent med fire læhegn øst-vest. Terrænet skråner mod 
syd og vest, mest på de nordlige arealer.  
 
 
B. LOKALPLANENS INDHOLD 
 
Lokalplanen sikrer, at udstykningen tilpasses de landskabelige forhold, 
og at der etableres grønne friarealer mellem boligerne, mod Fægteborg 
Plantage, og omkring en gravhøj mod sydøst.  
 
Det er intentionen med lokalplanen at give mulighed for at opføre ca. 60 
boliger. Lokalplanområdet opdeles i fire delområder: 

• Delområde 1: Boligerne opføres som åben-lav bebyggelse 
med hver en grundstørrelse på 750 - 1.200 m2.  

• Delområde 2: Som delområde 1 eller som tæt-lav bebyggelse 
på mindst 350 – 600 m² grunde. 

• Delområde 3: Grønt areal ved Fægteborg Plantage - anvendes 
som friareal for de kommende beboere  

• Delområde 4: Grønt areal ved gravhøjen - anvendes som na-
turpleje for græssende dyr for gården Hovedgaden 2 syd for 
lokalplanområdet. 

 
Boligarealet inddeles i boliggrupper som følger det naturlige terræn. 
Imellem boliggrupperne dannes grønne arealer, som skaber udsyn til 
naboarealerne, Fægteborg Plantage og gravhøjen.  
Omkring gravhøjen sydøst for lokalplanområdet skal et areal på 100 m i 
diameter fra foden af gravhøjen holdes frit for bebyggelse (delområde 4). 
 
Boliger 
Boliggrupperne må bebygges i forskellig grad: 

• i delområde 1 og 2 kan bygges parcelhuse på individuelle grunde, 
• i delområdet 2 kan opføres tættere byggeri (dobbelthuse, ræk-

kehuse eller lignende efter en samlet plan).  
 

Udnyttelsesgraden afgøres af boligtype: 
• Små, alm. og store parcelhusgrunde må bebygges: 

- 25 % for byggeri i 1 etage og  
- 30 % for byggeri i 1½-2 etager, 

• Tæt-lav grunde må bebygges indtil 35 %.  
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I hele området må bygges i indtil 1½ etage (1 etage samt udnyttet tag-
etage). I delområde 1a dog 2 etager, hvor terrænet muliggør dette. 

 
Veje 
Området får adgang fra Fægteborgbakken som vist på kortbilag 2. 
 
Grønne områder 
Der etableres en grøn kile i øst-vest-gående retning i forlængelse af 
Fægteborgbakkens kile, der grænser op til lokalplanområdet, ligesom 
der skabes en grøn kile omkring gravhøjen i sydøst (se kortbilag 2).  
 
Bevoksning 
Området afskærmes mod det åbne land mod øst af et eksisterende læ-
hegn i lokalplanområdets skel. Mod lokalplanens vestlige afgrænsning 
er også et læhegn. Begge læhegn skal bevares, men kan gennembry-
des ved de grønne områder. De eksisterende læhegn øst-vest kan fæl-
des, men bør bevares i forbindelse med udstykningen som vist på kort-
bilag 2.  
 
 

 
 
Lokalplanområdet set fra syd.
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Mål ca. 1: 3.000 
Illustrationsplan – et eksempel på hvordan lokalplanen kan virkeliggøres 

 



Lokalplan nr. 315  REDEGØRELSE 

 

 9

C. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 
 
Landsplanlægning 
Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er pr. 
1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv. Området er i regionplanen 
udpeget som et muligt byvækstområde i tilknytning til Løgstrup, der er 
en by i regionplanens lokale bymønster. 
 
Lokalplan 315 fastlægger således bestemmelser indenfor regionpla-
nens retningslinier for byudvikling. 
 
Grænse mellem by og land 
Regionplanen fastslår, at der skal fastholdes en klar grænse mellem by 
og land. Varige grænser mod det åbne land skal normalt markeres med 
beplantning. Lokalplanen sikre en beplantning i områdets østlige skel 
langs det åbne land. 
 
Kystnærhedszonen 
Lokalplanområdet er tillige beliggende indenfor regionplanens kystnær-
hedsafgrænsning i kystbaglandet til Hjarbæk Fjord. Området for Lokal-
plan 315 er beliggende sydvest for Løgstrup med Hjarbæk Fjord nord-
vest for byområdet. Der er således ikke påvirkninger i forhold til områ-
dets kystinteresser.   
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. 
 
Kommuneplan 
I Lokalplanområdet ligger i den tidligere Viborg Kommune og er derfor 
omfattet af Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg 
Kommune. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen er der vedtaget et tillæg 
nr. 1/2007 til Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg 
Kommune. 

 
Lokalplanen er herefter i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammebestemmelser for rammeområde 3.3 B4.04, der fastlægger om-
rådets anvendelse til blandet boligbebyggelse i form af åben-lav og tæt-
lav. 
 
For rammeområde 3.3 B4.04 i Løgstrup er taghældningen på boliger 
fastsat til 0-45 grader i stedet for 30-45 grader og bebyggelsesprocen-
ten er fastsat til max. 30 for åben-lav bebyggelse i stedet for 25. 
 
Offentlig høring 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev der på 
baggrund af bemærkningerne til lokalplanforslaget indarbejdet følgende 
ændringer: 
 
- Det eksisterende læbælte langs østsiden skal, som det vestlige, be-

vares. 
- Bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse i 1½ - 2 etager i 

delområde 1 og 2 fastsattes til max. 30. 
 
Zoneforhold 
Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan overføres området fra land-
zone til byzone. 
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Vandforsyning  
Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Viborg Vand A/S's forsynings-
område i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for 
vandforsyningsområdet. 
 
Varmeforsyning  
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra Løgstrup 
Varmeværk eller Naturgas Midt-Nord på grundlag af et projekt, som 
skal godkendes af Viborg Kommune.  
 
Spildevand 
Det er forudsat i den gældende Spildevandsplan 2006-2012 for tidligere 
Viborg Kommune, at området skal separatkloakeres, dog skal tag- og 
overfladevand fra de nye ejendomme afledes ved nedsivning på egen 
grund.  
 
Vejvand skal afledes til offentlig kloak, der er fremført til lokalplanområ-
det ved adgangsvejen i punkt x.  
 
Husspildevand skal afledes til offentlig kloak, der fremføres til skel for 
den enkelte ejendom. 
 
Antenneanlæg 
Området og den enkelte ejendom skal tilsluttes fælles antenneanlæg for 
at undgå, at der opsættes forskellige, spredte antenner og paraboler i 
området. 
 
Husdyr 
Delområde 4 anvendes til naturpleje med græssende dyr. Det kræver 
en dispensation fra Bekendtgørelse nr. 1517 af 14.12.2006 om miljøre-
gulering af visse aktiviteter. § 6 i bekendtgørelsen lyder således:  
 
"I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lo-
kalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er  
svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.  
Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævne områder:  
1) 30 stk. høns.  
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.  
3) Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset fra de i 
stk. 1 nævnte dyr.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, sær-
ligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår 
om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt 
møddinger m.v. ud over de i denne bekendtgørelse omhandlede krav. 
Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer be-
kendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på 
mindst tre uger."   
 
 
D. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET 

 
Der er en række begrænsninger for, hvordan planområdet må udnyttes. 
Det er reguleret af forskellige love og tinglyste servitutter. Nogle af bin-
dingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre 
bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse, 
for at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. 

 
- Lovgivning som andre myndigheder administrerer  
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Skovbyggelinie  
Omkring Fægteborg Plantage er der en 300 meter skovbyggelinie, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 17. 
Skovbyggelinien omkring Fægteborg Plantage er vist på kortbilag 2. 
 
I forbindelse med nabo-lokalplanen for Fægteborgbakken (lokalplan 
213) ansøgte Viborg Kommune Miljøministeriet om at reducere skov-
byggelinien. Dette resulterede i et afstandskrav på 30-40 meter. 
 
På baggrund af den aktuelle lokalplan søger Viborg Kommune Miljømi-
nisteriet (Miljøcenter Århus) om at reducere skovbyggelinien indenfor 
lokalplanområdet til 30 meter.  
Miljøcenter Århus har ved brev af 30. august 2007 meddelt, at de er indstil-
let på at ophæve skovbyggelinien indtil 30 meter fra Fægteborg Plantage. 
 
Lokalplanområdet ligger syd for skoven og der vil således ikke være 
væsentlige skyggevirkninger fra skoven. Samtidig giver 30 meter en ri-
melig afstand i.f.t. stormfald m.v. fra skoven. 

 
Fortidsminder i jorden  
Museet vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæolo-
giske fund i området. Dels er der mange gravhøje i området, og dels er 
der fundet en bebyggelse fra yngre jernalder samt aktivitetsspor fra 
yngre bronzealder sydvest for området. 
 
Der skal derfor gennemføres en prøvegravning inden bygge- og an-
lægsarbejde af enhver art sættes i gang. 
 
Landbrugspligt 
Matrikelnummer 2a, Rogenstrup By, Fiskbæk er noteret i matriklen med 
landbrugspligt. Den berørte ejendom er derfor reguleret af lov om 
landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves, inden ejendom-
mene kan udstykkes og overgå til den planlagte anvendelse. 
Ophævelse af landbrugspligt sker efter § 6 eller § 7 i lov om land-
brugsejendomme – det kan oftest ske i udstykningssagen uden 
dispensation.  
 
- Lovgivning som kommunen administrerer 
 
Forurenet jord  
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en 
forurening, skal arbejdet standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. 
Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først 
genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om 
der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 
 
Beskyttelseslinie ved fortidsminder 
Syd-øst for lokalplanområdet ligger en gravhøj som vist på kortbilag 2.  
Der må ikke opføres byggeri og anlæg inden for 100 meter fra gravhøjen. 
Beskyttelseslinien omkring gravhøjen er vist på kortbilag 2. 
 
I Fægteborg Plantage ligger ligeledes en gravhøj med en beskyttelses-
zone på 100 m. Beskyttelseszonen bevæger sig ind over lokalplanom-
rådet i delområde 3, men da delområde 3 i forvejen holdes fri for be-
byggelse, får dette ingen betydning for lokalplanen (se illustrationspla-
nen side 8). 
 
Større kommuneveje 
Byggeri og anlæg samt vejadgange og skiltning nærmere end 50 meter 
fra vejskel til kommunevejen Hovedgaden kræver kommunens tilladelse 
efter lov om offentlige veje. 
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- Servitutter 
Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. 
servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af planen. 
 
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder.  
 
Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor 
bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyn-
des. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler 
samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.  
 
E. VIRKNINGER PÅ MILJØET  
 
Kommunen skal som hovedregel miljøvurdere både planforslag og 
visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. 
Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og 
konkrete projekter skal i givet fald miljøvurderes, når de er aktuelle. 
 
De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: 
• Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og 

programmer 
• Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler 

i medfør af lov om planlægning - kapitel 2 om vurdering af større 
anlægs virkning på miljøet (VVM) 

 
- Miljøvurdering af planen 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes 
miljøscreening, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. 
 
Efter miljøvurderingslovens § 3, stk. 1 skal der udarbejdes miljøvurde-
ring, hvis planen omfatter anlæg mv., som fremgår af lovens bilag 3 og 
4, og hvis planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde 
væsentligt. 
 
Hvis planen omhandler mindre områder på lokalt plan, skal der efter lo-
vens § 3 stk. 2 kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, på grundlag af 
en screening efter de brede kriterier i lovens bilag 2. 
 
Viborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanens miljøpå-
virkninger. Lokalplanen er alene vurderet at have indvirkninger på mil-
jøet, der hverken enkeltvis eller samlet vurderes at medføre en væsent-
lig indvirkning på miljøet. 
 
Viborg Kommune har derfor besluttet at der ikke udarbejdes en miljø-
vurdering af planen. 
 
Dette er begrundet med: 

• at planen ikke omfatter anlægsprojekter, der er nævnt i lovens 
bilag 3 og 4, 

• at planen ikke berører internationale beskyttelsesområder,  
• at planen omfatter et mindre geografisk område på lokalt plan, 

og 
• at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 

Afgørelsen af, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, blev offentliggjort i 
4 uger samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 
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Kortbilag 1 – Lokalplangrænse mål ca. 1:4.000
 Viborg Kommune, februar 2008 
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LOKALPLAN NR. 315 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED HOVEDGADEN 2 
I LØGSTRUP 
 
Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgø-
relse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer) følgende 
bestemmelser for et område, der afgrænses i § 2. 
 
 
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 
 
1.1 Det er lokalplanens formål  
 
at udlægge området til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyg-

gelse, 
 
at sikre, at området fremtræder med åbne, grønne friarealer, 
 
at sikre en friholdelse af arealer mod Fægteborg Plantage og grav-

højen mod sydøst 
 
at  give mulighed for at opføre ca. 60-70 boliger, hovedsageligt som 

åben-lav, men med mulighed for tæt-lav midt i området. 
 
 
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 
 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter 

dele af matrikelnummer 2a Rogenstrup, Fiskbæk samt alle par-
celler, der efter den endelige vedtagelse af lokalplanen udstykkes 
i området. 

 
2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. 

 
 Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overfø-

res arealer vist på kortbilag 1 til byzone. 
   
 
§ 3 ANVENDELSE 
 
3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 
 
3.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som er vist på kortbi-

lag 2. Deres anvendelse fastlægges til: 
 
 Delområde 1 Åben-lav boligformål som fritliggende parcel-

   huse.  
   
 Delområde 2 Åben-lav som fritliggende parcelhuse eller

   tæt-lav boligformål som dobbelthuse eller 
   rækkehuse, der skal opføres efter en samlet 
   plan. 

 
 Delområde 3 Grønt område ved Fægteborg Plantage - an-

   vendes som friareal for de kommende beboere  
  
 Delområde 4  Grønt areal ved gravhøjen.  
    Området kan afgræsses. 
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3.3  Erhvervsdrift fra bopælen kan kun drives under forudsætning af: 
 
 at virksomheden drives af de, der bebor ejendommen, og 
 uden medhjælpere, 
 
 at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres, 
 og 
 
 at virksomheden ikke medfører ulempe i form af støj, trafik og 
 parkeringsgener for de omkringboende. 
 
 
§ 4 UDSTYKNING 
 
4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med principperne i ud-

stykningsplanen på kortbilag 2. 
 
4.2 Grunde skal have et areal på mindst 750 m² og højst 1.200 m² for 

åben-lav bebyggelse og mindst 350 m² og højst 600 m² for tæt-
lav bebyggelse i form af rækkehuse eller dobbelthuse. 

 
Udstykningen skal respektere mindst 30 meters afstand til Fæg-
teborg Plantage og 3 meters afstand til det eksisterende læbælte 
mod vest. 
  
Udstykningsplanen skal godkendes af Viborg Kommune. 
 

4.3  I delområde 1a skal der sikres en mindst 10 meter bred åbning 
mod Fægteborg Plantage i tilknytning til vej A-B. 

 
 
§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING  
 
 Veje 
5.1 Der udlægges areal til veje i princippet som vist på kortbilag 2. 
 
5.2 Der skabes adgang til området fra Hovedgaden via en vej til er-

hvervsgrund på naboarealet vest for – i overensstemmelse med 
lokalplan 213 for Fægteborgbakken.  

 
 Stamvej 
5.3 Der etableres en ny adgangsvej A-B som vist på kortbilag 2. Den-

ne stamvej udlægges i mindst 12 m bredde og anlægges med 6 
m kørebane og fortov langs vestsiden - jf. principsnit på næste 
side.  

 
5.4 Der må ikke etableres ind-/udkørsel til de enkelte boliggrunde fra 

vej A-B. 
  
 Boligveje 
5.5 Boligvejene c-d, e-f, g-h, i-j, k-l, m-n og o-p udlægges i 8 m bredde 

med 5 m fast kørebane og 1,5 m græsrabat i hver side. Vende-
pladser skal anlægges i mindst 12 m bredde. 
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Principsnit for stamvej A-B.  
Mål ca. 1:100. 
 

 
 

 

Principsnit for boligveje. 
Mål ca. 1:100. 

 
5.6  Ved åben-lav boligbyggeri skal der etableres ekstra parkerings-

muligheder ved boligvejenes vendepladser. Antallet skal svare til 
mindst ½ p-plads pr. boliggrund langs vejen. Parkering uden for 
disse arealer må kun ske på egen grund. 

 
5.7 For enden af hver boligvej udlægges areal til vendepladser på 

min. 12 m x 12 m. 
 
 Stier 
5.8 Der udlægges areal til stier, i princippet som vist på kortbilag 2. 
 

Der udlægges areal til stier, i princippet som vist på kortbilag 2. 
Stierne u-v, x-y udlægges i 3 meters bredde og etableres med 
grusbelægning i 1,5 meters bredde. 

 
 Sti q-r anlægges som en natursti i 3 m bredde med minimum 1,5 
 m gangareal, der ryddes som gangsti. 
  

Sti s-t etableres som en natursti mod skoven med mindst 1 m 
gangareal i grus. Åbningen mod Fægteborg Plantage skal mindst 
være 10 meter bred. 

  
 Parkering 
5.9  Inden for den enkelte ejendom udlægges areal til det nødvendige 
 antal parkeringspladser, dog minimum: 
 
  

1m 

 12m 

 8m 
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Anvendelse P-pladser Bemærkning 

Åben-lav 2 p-pladser på egen grund  heraf mindst 1 plads 
i det fri 

Tæt-lav 1 p-plads på egen grund og 1 i 
fælles p-plads (jf. § 5.5)  

  eller 
  1½ på fælles p-anlæg 

ved tæt-lav 
eller 
2 på egen grund og 1/3 på 
fælles p-anlæg 

i begge tilfælde mindst 1     
plads i det fri 

 
 
§ 6 TERRÆNREGULERING 
 
6.1 Terrænet må kun reguleres med +/- 0,5 m i forhold til eksisteren-

de eller byggemodnet terræn indtil 1 m fra skel uden at ansøge 
bygningsmyndigheden om tilladelse. 

 
6.2 Terrænregulering må ikke udføres med en hældning stejlere end 

1:2. Der må ikke etableres støttemure over 0,5 meter mod veje 
og fællesarealer. Det kræver tilladelse at etableres støttemure in-
denfor 3 meters afstand til skel.  

    
6.3 I forbindelse med byggemodningen skal der fastsættes 
 niveauplaner for den enkelte parcel i delområde 1a. På grunde 
 med niveauplan skal alle bygningshøjder måles herfra. 
  
 
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING  
 
 Bebyggelsens omfang: 
 
 Delområde 1 og 2: 
7.1 I hele området må bygninger opføres i maks. 1½ etage, svarende 

til 1 etage med udnyttet tagetage eller 1 etage med høj kælder, 
se dog § 7.4.  

  
7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
 overstige: 
 
 25 % for åben-lav boligbebyggelse i 1 etage (delområde 1 og 2) 
 30 % for åben-lav boligbebyggelse i 1½ - 2 etager (delområde 1 og 2) 
 35 % for tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2) 
  
 Andel i fælles friarealer kan ikke medregnes ved beregning af 
 bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom.  
 
7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m målt i forhold til bygge-

modnet terræn. I delområde 1a må bygningshøjden for bygninger 
i to etager ikke overstige 8,5 m målt i forhold til fastsatte niveau-
planer jf. § 6.3. 

 
7.4 Hvor terrænforhold giver mulighed for det i delområde 1a kan be-

byggelsen fremtræde i 2 etager (inkl. tagetage) mod den lavestlig-
gende del af grunden og med en facadehøjde på op til 6 m. 

 
  

1a 
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 Bebyggelsens placering: 
 
 Delområde 1 og 2: 
7.5 Åben-lav boligbebyggelse må ikke bygges nærmere  naboskel, 

vejskel og stiskel end 2,5 m. 
 
7.6 Hvis åben-lav fremtræder i 2 etager (delområde 1a, jf. § 7.4) skal 

afstanden til nabo- og stiskel øges til 5 m for denne del. 
 
7.7  I delområde 1a skal byggeri placeres syd for byggelinien vist på 

kortbilag 2 (30 meter fra Fægteborg Plantage). 
  
7.8 Tæt-lav boligbebyggelse kan sammenbygges i skel, når 
 dette sker efter en samlet plan, godkendt af Viborg Kommune. 
 
 Garager 
7.9  Garager, carporte og udhuse, der er højere end 2,5 m, skal 
 opføres mindst 0,5 m fra naboskel og stiskel (inkl. udhæng og 

tagrende).  
 
 Højden må dog ikke overstige en skrå linie målt som 2,5 m i skel 

og max. 3,5 høj i 2,5 m afstand fra skel (jf. illustration til venstre). 
 
7.10 I delområde 2 kan garager sammenbygges over skel. Taghæld-

ning tillades da indtil 25°, og højden i naboskel må maks. være 
4,5 m. Facaderne på sammenbyggede garager må ikke overstige 
2,5 m i højden fra terræn til overkant tag. 

 
7.11 Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art i delområde 3 og 4. 
 
7.12 Det grønne område i delområde 2, som er vist på kortbilag 2 skal 

respekteres som friareal og må ikke bebygges, bortset fra lege-
huse og lign. 

 
 
§ 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE 
 
 Facade  
8.1  Udvendige bygningssider skal fremstå i tegl, berappet eller pud-

set tegl, beton og træ. 
 
 Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lignende kan 
 udføres i andre materialer. 
 
8.2  Farver (herunder udhæng, vinduer og døre) skal fremtræde i ma-

terialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver på jordfarveska-
laen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. 

 
8.3  I hele området må synlig sokkelhøjde højst være 50 cm. Øvrig 
 sokkel skal udføres af facadematerialet, så den fremstår som en 

del af huset. 
 
8.4  Skurvogne og baraklignende bygninger må ikke etableres. 
 
 Tage 
8.5  Tage skal i hele området udføres af ikke reflekterende materialer 

(maks. glanstal 20) med en taghældning mellem 0° og 45°. 
 
 Tage kan udføres som saddeltage, evt. med valmede gavle, som 

ensidig taghældning, forskudte tagflader eller med fladt tag. 



Lokalplan nr. 315  BESTEMMELSER 

 

20 

 
8.6  Der kan anvendes solfangere og glaspartier som en del af 
 tagbeklædningen. 
 
8.7 Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, betontagsten, tag-

pap i listedækning, zink, aluminium, stål eller grå/sorte natur- el-
ler eternitskifer. 

 
 
§ 9 SKILTNING 
 
9.1  Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der ud over navne- og num-

merskilt højst etableres ét skilt med virksomhedens eget navn, 
logo og adresse. Skiltet skal monteres på facaden. Vinduer, døre 
og lignende må ikke tildækkes af skilt. Der må ikke skiltes over 
tagryg / tagkant. 

 
9.2  Skiltet må maks. være 0,25 m² og skal tilpasses omgivelserne. 
  
 Ved fritstående skilte må skiltets overkant ikke være mere 
 end 1 m over terræn. 
 
9.3 Skilte må ikke være gennemlyste – kun skrift og logo må frem-

træde gennemlyste.  
 
9.4 Bevægelige skilte og bannere må ikke anvendes. 
 
 
§ 10 HEGN OG OPLAG 
  
 Hegn 
10.1 Hegn i naboskel, stiskel, vejskel og mod fælles opholdsareal må 

kun etableres som levende hegn (hæk). 
  
 Hegn mod fællesarealer, adgangsveje og stier skal placeres på 

egen grund. Hække må ikke plantes nærmere skel end 40 cm. 
Hegnet vedligeholdes af den enkelte grundejer efter grundejer-
foreningens nærmere anvisning. 

 
10.2 Grunde, der grænser op til delområde 3 og det grønne område i 

delområde 2 skal etablere en hæk af bøg mod de grønne områder. 
 

Hækken placeres som nævnt ovenfor og vedligeholdes af den 
enkelte grundejer efter grundejerforeningens nærmere anvisning. 

 
 Oplag  
10.3 Der må ikke parkeres eller oplagres uindregistrerede biler og 

uindregistrerede campingvogne samt last- og varebiler over 
3.500 kg, lystbåde eller anhængere i området.  

 
10.4 Parkering af indregistrerede campingvogne og andre påhængs-

køretøjer må kun ske på egen grund. 
 
 
§ 11 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 
 
11.1 Ubebyggede fællesarealer, som ikke anvendes til veje, torve, sti-

er eller parkering, udlægges til fælles frie arealer for områdets 
beboere. 
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11.2 Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i delområde 2 skal der 
udlægges opholdsareal svarende til mindst 20 % af delområde 2.  

 
11.3 De eksisterende læbælter langs øst- og vestsiden skal bevares i 

området. I forbindelse med de grønne områder (ved delområde 2 
og delområde 4) kan der etableres gennembrydninger. 

 
11.4  De yderste 3 meter mod læbæltet mod vest skal friholdes til natur-

sti og etableres med græs i forbindelse med byggemodningen. 
 
11.5 Delområde 4 må ikke beplantes yderligere af hensyn til gravhøjen. 

Området kan afgræsses. 
 
 

§ 12 TEKNISKE ANLÆG 
 
12.1 Transformere må kun opstilles, hvis de er nødvendige for områ-

dets interne forsyning.  
 
 Transformere skal indpasses i områdets karakter og placeringen 
 skal godkendes af Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. 
 
12.2 El-ledninger, herunder belysning af vej- og parkeringsanlæg samt 

antennekabler og andre ledninger skal fremføres som jordkabler. 
 
 Forsyning 
12.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
 
12.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 
 
 Kloakering  
12.5  Området skal separatkloakeres. Husspildevand skal tilsluttes of-

fentlig kloak, der fremføres til skel.  
 
12.6  Tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund.  
 
12.7  Vejvand skal tilsluttes offentlig kloak, der tidligere er fremført til 

området i forbindelse med byggemodningen af Fægteborgbak-
ken. 

 
 Antenner 
12.8 Antenner og paraboler i det fri må kun etableres, når de ikke 

vender ud mod boligveje eller er synlige set fra delområde III. 
 

12.9 Antenner og paraboler må ikke tildække gesimser, vinduer, alta-
ner eller skorstene.  
 

12.10 Antenner og paraboler i det fri må ikke placeres på bygningsfa-
cader og tage, der vender ud mod offentlige veje og stier. 

 
 Belysning 
12.11 Belysning af stier og veje må kun etableres ved opstilling af park-

armatur med en lyspunkthøjde på maks. 3,5 m. 
 
 Belysningen skal godkendes af Viborg Kommune. 
 
12.12 Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, skal 
 være afskærmet således, at den ikke er til gene for omgivelserne. 
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§ 13 GRUNDEJERFORENING 
 
13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle 

ejere af ejendomme i lokalplanområdet. Grundejerforeningen er 
berettiget til ved medlemmerne at opkræve penge, der er nød-
vendige for foreningens opgaver.  

 
13.2 Medlemskab af mindre grundejerforeninger for delområde I og II 

fritager ikke grundejeren fra medlemskab i den i § 13.1 nævnte 
grundejerforening for lokalplanområdet. 

 
13.3 Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af alle 

veje indenfor lokalplanområdet, stier og beplantninger på fælles-
arealer (herunder i forbindelse med boligveje og interne veje 
samt ved vendepladser) samt fælles opholdsarealer i tilknytning 
til området. Delområde 4 vedligeholdes dog af den pågældende 
grundejer, p.t. Hovedgaden 2. 

 
13.4 En grundejerforening skal efter krav fra kommunen sammenslutte 

sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgræn-
sende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændi-
ge foreninger.  

 
13.5 Den enkelte grundejerforening skal oprettes, når mindst 30 % af 

området er udstykket, eller når Viborg Kommune kræver det.  
  
13.6 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i med-
 før af lovgivningen henlægges til foreningerne. 
 
13.7 Grundejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som skal god-

kendes af Viborg Kommune. Ændringer af vedtægter skal god-
kendes af Viborg Kommune. 

 
 
§ 14 BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN 
 
14.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug1, før: 

- Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet et kollektivt 
varme- og vandforsyningsanlæg jf. §§ 12.3 og 12.4. 

- Veje, stier og parkeringsarealer er etableret jf. § 5. 
- Fælles opholdsarealer er anlagt jf. § 11. 
 
Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for færdiggørelse 
af veje, stier, parkeringsarealer og fælles opholdsarealer. 

 
 
§ 15 PRIVATE SERVITUTTER 

 
15.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 

fortrænges af planen. 
 
 Der er tinglyst en servitut på matr. 2a, Rogenstrup, Fiskbæk in-

denfor lokalplanens område: 
Matr.nr. 2a, Ejerlav Rogenstrup, Fiskbæk 
Tinglyst: 1. juli 1998 
Titel: Dekl. for offentligt kloakanlæg vedr. 2A 

                                                 
1  Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggelovens § 16, stk. 2 eller færdigmelding efter BR-S kap. 1. 6.  
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§ 16 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
 
16.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning, § 
18, kun ændre anvendelse i overensstemmelse med planens be-
stemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre 
de anlæg der er indeholdt i planen. 

 
16.2 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-
plan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af na-
boer m.fl., med mindre byrådet skønner, at dispensationen er af 
uvæsentlig betydning for de pågældende (lov om planlægning, § 
19 og 20). 
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VEDTAGELSE 
 
Forslag til lokalplan nr. 315 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af  
Viborg Byråd, den 25. september 2007 
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Kortbilag 2 – Anvendelsesplan Viborg Kommune, februar 2008 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Plan og Udvikling
 
Rødevej 3 
DK-8800 Viborg 
 
Tlf: 87 87 87 87 
 
plan.udvikling@viborg.dk 
www.viborg.dk 

Planens område 
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