
December 2022

Forslag til lokalplan nr. 420

Boligområde ved Hammelvej i 
Lyngå

Favrskov Kommune 2021 Ortofoto



2 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå Indledning

H V A D  E R  E N  L O K A L P L A N ?

En lokalplan er en detaljeret fysisk 
plan, som fastlægger et områdes 
anvendelse, bebyggelsens omfang 
og placering, veje, stier, friarealer 
mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan 
Byrådet altid beslutte at tilvejebringe 
en lokalplan. Desuden siger loven, 
at Byrådet skal udarbejde en lokal-
plan, før der gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og 
anlægsarbejder. Hensigten hermed 
er at sikre en sammenhæng i plan-
lægningen.

For at give alle mulighed for at 
fremsætte indsigelser, bemærknin-
ger og ændringsforslag skal Byrådet 
offentliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. 
Således skal lokalplanforslaget an-
nonceres og fremlægges offentligt 
i op til otte uger. Bemærkningerne 
skal indgå i Byrådets videre overve-
jelser, men det er alene Byrådet der 
afgør, om og hvornår lokalplanen 
kan vedtages endeligt.

Dette forslag er udarbejdet af Favrskov 
Kommune, Plan, Teknik og Miljø i sam-
arbejde med Bjørn Christiansen Land-
inspektører P/S, Grenåvej 7, 1. 8960 
Randers SØ

Praktiske oplysninger
Bemærkninger kan sendes til:

Favrskov Kommune 
Teknik og Miljø
Skovvej 20
8382 Hinnerup

E-mail: plan@favrskov.dk

Efter Byrådets endelige vedtagelse 
bliver lokalplanen indberettet til 
Plandata.

En lokalplan omfatter to hoveddele 
- først ”Redegørelse” og dernæst 
”Lokalplanbestemmelser”. Lokal-
planbestemmelserne omfatter de 
egentlige bebyggelsesregulerende 
bestemmelser samt lokalplanens 
retsvirkninger. Lokalplanbestem-
melserne understøttes af en række 
kortbilag mv., som findes bagest i 
planen. I redegørelsen er der gjort 
rede for lokalplanens indhold samt 
planens forhold til anden planlæg-
ning. Som indledning til bestem-
melser og redegørelse gives en kort 
præsentation af lokalplanområdet 
samt baggrunden for og formålet 
med lokalplanen. 
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Lyngå er en landby i rolige omgivelser, og ligger i et kuperet landskab. Der er 
god busforbindelse til Hadsten som indeholder gode servicemuligheder herunder 
indkøb, skole, børnehave. I Hadsten er der gode togforbindelser til Randers og 
Aarhus samt tilkørsel til motorvej E45. 

På kortet er lokalplanområdet vist med rød, stiplet linje. 

Lokalplanområdet set mod øst fra Lyngåvej. 
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R E D E G Ø R E L S E

LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 1,5 ha i den østlige del af Lyngå, 
ca. tre km fra Hadsten.

Lokalplanområdet ligger syd for Hammelvej og øst for Lyngåvej og udgør 
en naturlig udbygning af Lyngå by. Lokalplanområdet afgrænses af marker 
mod øst og boliger mod syd. Mod vest og nord ligger Lyngå by. Området er 
beliggende tæt på landevejen Hammelvej, hvor der er gode busforbindelse til 
Hadsten og Hammel. 

Området har hidtil været drevet som en landbrugsejendom med stuehuse 
og diverse driftsbygninger, stalde og gylletanke. På ejendommen findes i alt 
tre boliger - det tidligere stuehus (Hammelvej 43), en bolig i enden af læn-
gen mod Hammelvej (Hammelvej 43B) og det nuværende stuehus mod øst 
(Hammelvej 41). Til det tidligere stuehuse hører en stor have med gamle 
træer og en havedam. 

Det tidligere stuehus og boligen i længen er udstykket som en selstændig 
ejendom og solgt fra landbrugsejendommen, der ved lokalplanens udarbej-
delse har stuehus på Hammelvej 41. 

Langs indkørslen fra Hammelvej står en række høje og markante allétræer. 
Disse træer er bevaringsværdige, da de er en karakteristisk del af det oprin-
delige gård- og landsbymiljø. Træerne omfatter flere løvtræer, som er synlige 
fra Hammelvej. 

Terrænet falder svagt fra midten af området i østlig- og vestlig retning. Terræ-
net falder med ca. 2 meter mod vest over en strækning på ca. 75 m, og falder 
ca. 3,5 m. mod den nordøstlige del af lokalplanområdet over en strækning på 
ca. 100 m. 

Lokalplanområdet ligger i landzone og vil forblive i landzone.

Lokalplanområdet grænser op til land-
brugsjord og udsigt til skov mod sydøst.

Eksisterende staldbygning i lokalplan-
området skal nedrives for at realisere 
lokalplanen.

Lokalplanområdet grænser op til Ham-
melvej mod nord.

Kort med højdekurver og bygningsbeskrivelser.
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanområdet er privat ejet, og ejeren ønsker at udvikle sin ejendom for 
at kunne udbyde nye byggegrunde. Formålet med lokalplanen er at give mu-
lighed for at indrette et attraktivt boligområde til enfamiliehuse med nærhed 
til det åbne land. 

LANDSBYENS BEBYGGELSE
Lyngå er en landsby, som bærer præg af, at have været i konstant udvikling. 
Der er huse fra mange forskellige tidsperioder. Den ældste del af byen er den 
sydlige del med området omkring kirken og præstegården. Bebyggelsen be-
står af enfamiliehuse i 1 og 1½ etage langs Lyngåvej, hvor de fleste er opført 
omkring år 1900. 

Landsbyens nordlige del er også præget af enfamilieshuse. Her ligger den 
karakteristiske tidligere købmandsbygning, som det første man møder, hvor 
vejene Voermøllevej og Lyngåvej deler sig. 

Der ligger en nyere bebyggelse vest for Lyngåvej nær Voermølle Ådal. 

De seneste tilføjelser til landsbyens bebyggelser er jordbrugsparcellerne, 
som afgrænser landsbyen mod vest, nord og øst. Bebyggelserne er typisk 
opført som enfamiliehuse med facader i blank mur, vandskurede eller pud-
sede facader i jordfarver, og saddeltag med en hældning mellem 20 og 50 
grader, og belagt med tegl- eller cementtagsten samt sort tagpap.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen giver mulighed for at udstykke syv parceller til åben-lav boliger 
og udlægger areal til vej og et grønt fælles opholdsareal samt bassiner og 
grøfter til håndtering af regnvand. Det fælles grønne opholdsareal indrettes til 
fælles rekreative formål, som ophold og leg. 

Planen omfatter endvidere ejendommen med det tidligere stuehus (Hammel-
vej 43) og boligen i længen (Hammelvej 43B).

Lokalplanen muliggør bebyggelse i maksimalt 1,5 etager og 8,5 meters 
højde.

Bebyggelsen skal af hensyn til dens placering på grænsen til det åbne land 
opføres i facade- og tagmaterialer, der overvejende skal holdes i afdæmpede 
farver, for at den bedst muligt falder ind i landskabet.

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hammelvej via Lyngåvej, 
således at adgangen fra Hammelvej kun må benyttes som indkørsel til det 
eksisterende stuehus, Hammelvej 43 og boligen, Hammelvej 43B. 

Lyngåvej benyttes til ind- og udkørsel for alle ejendomme inden for lokalplan-
området. Denne fordeling af ind- og udkørsel har til formål at højne trafiksik-
kerheden på den gennemgående Hammelvej. 

Den eksisterende boligvej, Lyngåvej, der vil blive adgangsgivende til lokalpla-
nområdet, forlænges og afsluttes med en vendeplads. 

Håndtering af regnvand
Regnvand skal så vidt muligt ledes på terræn. Til håndtering af hverdagsregn 

Lyngåvej, som skal være adgangsgi-
vende for lokalplanområdet. 
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(en 5 års hændelse) anlægges et tørt forsinkelsesbassin med vegetations-
dækket overflade i den nordlige del af lokalplanområdet således, at hver-
dagsregn kan tilbageholdes inden det ledes til Favrskov Spildevands bassin 
nord for Hammelvej. 

Boligvej A-A anlægges med en vandrende i rabatten, så regnvand fra befæ-
stede arealer opsamles og ledes til forsinkelsesbassinet i lokalplanområdet, 
hvorefter vandet vil blive ledt videre i en grøft mod nordøst til Favrskov Spil-
devands bassin nord for Hammelvej. 

Vandrende og grøft kan etableres med enten fast eller permeabel bund. 
Åbne render med permeabel bund vil kunne accepteres, området og grund-
vandssårbarheden taget i betragtning. Her forudsættes det, at renderne 
etableres med jord og vegetation med egenskaber svarende til filtermuld.

Der anlægges tillige lavninger, så regnvandet fra ekstremregn (100-års hæn-
delse) kan håndteres inden for lokalplanområdet. 

Der anlægges en tør lavning med vegettionsdækket overflade i den nordlige 
del af lokalplanområdet og en tør lavning, ligeledes med vegetationsdækket 
overflade, i den sydlige del af lokalplanområdet til forsinkelse/nedsivning af 
regnvandet fra ekstremregn. 

Denne regn vil efter neddrosling blive ledt mod øst til de eksisterende vand-
veje på landbrugsarealerne øst for lokalplanområdet. Regnvandsstrømmen 
der ledes ud på landbrugsarealerne må ikke øges i forhold til situationen før 
lokalplanen blev realiseret. 

Lavningen i den sydlige del af området skal tinglyses i forbindelse med ud-
stykningen af grundene. 

Princip for vandhåndtering ses af bilag 3 ”Princip for håndtering af regnvand i 
lokalplanområdet”.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger i rammeområde 12.BL.16 i Kommuneplan 2021-32. 
Rammen muliggør blandet bolig og erhverv til åben-lav boligbebyggelse, tæt-
lav boligbebyggelse og landsbyområde. 

Den maksimale bebyggelsesprocent er 30%. Det maksimale etageantal er 
1,5 og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. 

Et mindre areal i det sydøstlige hjørne af lokalplanen ligger udenfor lands-
byafgrænsningen. Lokalplanen følges derfor af et kommuneplantillæg, som 
udvider landsbyafgrænsningen med et mindre areal mod syd. 

Anden planlægning
Grundvandsbeskyttelse
Ifølge Kommuneplan 2021-32 ligger lokalplanområdet i et Område med Sær-
lige Drikkevandsinteresser (OSD).

Miljøstyrelsen har udpeget området som nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI), hvilket betyder, at grundvandet er særligt sårbart overfor udvaskning af 
bl.a. miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. 
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Da lokalplanområdet ligger inden for arealer, hvor der er væsentlige grund-
vandsinteresser, og hvor grundvandet er sårbart over for forurening, indgår 
blandt andet følgende virkemidler til beskyttelse af grundvandet:

• Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ”Veje og parkeringsarea-
ler skal udføres med en belægning, så det sikres, at der ikke forekom-
mer nedsivning af overfladevand eller anden aktivitet, som kan forurene 
grundvandet”.

• Lokalplanen indeholder krav om tilslutning til kollektive forsyningsanlæg 
og at spildevand fra området skal ledes til renseanlæg. 

• Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal befæstelse af de 
enkelte grunde og maksimale størrelser på indkørsel- og terrassearealer 
for at minimere incitamentet til at bruge sprøjtemidler, der kan forurene 
grundvandet.  

Spildevandsplan 
Plan for håndtering af regnvand og spildevand fra området er omfattet af 
Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2021-2028.

Konsekvensvurdering i henhold til habitatsdirektivet
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Ifølge bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016 skal Favrskov Kom-
mune foretage en vurdering af lokalplanens eventuelle indvirkning på en 
række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter 
og deres levesteder. 

Lokalplanområdet ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder
Der er en afstand på ca. 7,3 km til nærmeste Natura 2000-område: Natura 
2000-område nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov (bestående af habi-
tatområde nr. H229). Både ud fra afstanden og karakteren af lokalplanen 
vurderes lokalplanen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 
og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 
2000-området er udpeget for at beskytte.

Lokalplanområdet ligger i oplandet til Natura 2000-område H14 i Randers 
Fjord. Udledning af regn- og spildevand sker via det eksisterende spilde-
vandssystem og allerede meddelte tilladelser. Udledningen sker til Lilleåen 
der ligger i oplandet til Randers Fjord. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil 
medføre en påvirkning af habitatområdet.

Generel beskyttelse af visse arter 
Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke 
kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på ha-
bitatdirektivets bilag IV inden for lokalplanområdet. Der er heller ikke fundet 
potentielle levesteder, yngle- eller rasteområder for disse arter. På baggrund 
heraf vurderes det, at projektet ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af 
visse arter og deres levesteder, yngle- eller rasteområder.

Biodiversitet
Beplantningen i lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse kakakte-
riseret ved høje gamle træer, store buske og en anlagt og opvokset have ved 
det eksisterende stuehus.

Den del af lokalplanområdet, der har været anvendt til landbrugsdrift er spar-
somt beplantet.

Kortbilag der viser beliggenheden af de 
internationale naturbeskyttelsesområder.
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Det bør overvejes, om der kan etableres grønne arealer i området med ud-
plantning af hjemmehørende blomster og træer, og at gamle træer bevares 
så vidt muligt eller ved fældning, at stammerne kan benyttes til biodiversitets-
formål, jævnfør kommunens Biodiversitetsplan. 

Kirkebyggelinje
En stor del af lokalplanen er omfattet af kirkebyggelinjen for Lyngå Kirke. 
Der må ikke uden dispensation bygges i mere end 8,5 meter i højden inden 
for 300 meter af kirken. 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kirkeindsigten for Lyngå Kirke. 

Landbrugsloven
Matr.nr. 5a Lyngå By, Lyngå er omfattet af landbrugspligt. Den berørte ejen-
dom er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. 

Landbrugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejen-
domme, inden ejendommene kan udstykkes og overgå til den planlagte 
anvendelse.

Ophævelse af landbrugspligten vil ske i forbindelse med Geodatastyrelsens 
godkendelse af udstykningen.

Vandforsyning
Området vandforsynes fra Hadsten Vandværk. 

Kloakforsyning
Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret kloakopland. 
Spildevand og regnvand skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets an-
læg for henholdsvis spildevand og regnvand i henhold til kommunens spilde-
vandsplan.

Lokalplanområdet ligger inden for eksisterende kloakopland, og den ændre-
de anvendelse giver ikke en væsentlig forøget udledning. 

Overfladevand fra veje i lokalplanområdet skal afledes på overfladen til Favr-
skov Forsynings forsinkelsesbassin nord for Hammelvej.

Regnvand fra tage, og belægning på grundene skal føres i traditionelt rørlagt 
regnvandssystem under boligvej A-A.

Vandløb og dræn
Favrskov kommune har ikke kendskab til dræn inden for området. Hvis der i 
forbindelse med anlægsarbejde findes dræn, vil det kræve en tilladelse efter 
vandløbsloven at ændre på disse.

Varmeforsyning
Nybyggeri indenfor lokalplanområdet opvarmes med individuelle varmeforsy-
ning.

Etablering af evt. jordvarmeanlæg må kun ske efter ansøgning og med til-
ladelse fra Favrskov Kommune. 

Ved opsætning af fx luft til vand varmepumper eller genveks-anlæg skal byg-
herre være opmærksom på placering i forhold til støj og indtræk af fx røg fra 
andre opvarmningsformer i nærheden (fx pillefyr og brændeovn).
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Serviceforsyning
Lokalplanområdet hører under skoledistriktet for Østervangskolen.
De nærmeste børneinstitutioner ligger i Hadsten i en afstand af ca. 3 km. 

Der er busrute til Hadsten og Hammel med stoppested 50 m fra lokalplanom-
rådet. 

Jordforurening
Der er pr. 26. oktober 2022 ingen kortlagte arealer i henhold til lov om forure-
net jord. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificeringen (area-
ler, der kan være lettere forurenede).
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanom-
rådet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling 
kontaktes og arbejdet standses. 

Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten.

Museumsloven
Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående 
ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museums loven. 

Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område 
med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, 
der er omfattet af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, 
bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og 
monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (jf. Muse-
umslovens § 27 stk. 1).

Der er ingen registreringer af fortidsminder på arealet, og da der er tale om 
et mindre areal, anser Moesgaard Museum det ikke for nødvendigt at fore-
tage yderligere arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. 

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op 
i forbindelse med evt. kommende gravearbejde, f.eks. en grav eller bebyg-
gelsesspor, skal Moesgaard Museum underrettes. Museet vil da inden for 2 
uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. udgravning 
dækkes af Slots- og Kulturstyrelsen (jf. Museumsloven § 27 stk. 5:2).

Trafikstøj
Det skal sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljø sty rel sens til enhver tid 
gældende grænseværdier for “Støj fra veje” (p.t. vej ledning nr. 4 / 2007).

Støjudbredelse fra Hammelvej i lokalplanområdet er kortlagt på baggrund af 
trafiktal og hastighedsbegrænsningen. 

Kortlægningen viser, at den vejledende støjgrænse på 58 dB generelt over-
holdes i en afstand af ca. 20 meter fra vejkanten ved Hammelvej i stueplan 
og på udendørs arealer ved 1,5 meter over terræn. Kortlægningen viser, at 4 
meter over terræn overholdes støjgrænsen i en afstand på ca. 30 meter fra 
vejkanten ved Hammelvej. 

MIljøstyrelsens vejledenede støjgræsner vil ikke være overholdt i hele lokal-
pkanområdet, men vurderes at kunne overholdes på minimum en del af de 
private udeopholdsarealer. 

Støjudbredelsen ses på bilag 7 ”Støjberegning- og udbredelse i lokalplanom-
rådet”. 
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Vejbyggelinjer og oversigtsarealer
Der er tinglyst en byggelinje på ejendomme langs Hammelvej i en afstand på 
20 meter fra vejmidte. 

Der er tinglyst oversigtsforhold på ejendommen matr.nr. 5t Lyngå By, Lyngå. 

Miljøvurdering
Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kom-
mune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurde-
res. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens § 8, stk. 2 og bilag 
3 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens 
gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljø-
vurdering ikke er nødvendig. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 
Det er en forudsætning, at Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten for del 
af matr.nr. 5a, der ligger inden for lokalplanområdet.

SERVITUTTER
Der er udarbejdet en servitutredegørelse, som fremgår af lokalplanens bilag 
5 Servitutliste.

Der aflyses ikke servitutter i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. 

EKSPROPRIATION TIL VIRKELIGGØRELSE AF EN LOKALPLAN
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinte-
resser.

Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betin-
gelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:

• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller 
byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspro-
priation.

• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om 
det projekt, der ønskes gennemført.

• Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokal-
planen.

• Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriati-
onsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.

• Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til 
fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i 
øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skær-
pet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.

• Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende 
midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Eks-
propriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis lods-
ejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå 
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en 
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betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de 
foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.

• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering 
af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for 
den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt 
forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspro-
priationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således 
vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de 
involverede.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en 
lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbesty-
relsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. 
Det indebærer bl.a.:

• At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropria-
tion inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan,

• At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsfor-
retning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,

• At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, 
og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås,

• At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag 
over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med 
forbehold for ekspropriationens fremme,

• At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan 
komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,

• At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på 
fire uger efter åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropria-
tion, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslut-
ningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,

• At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspro-
priationsbeslutningen, og

• At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved 
taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal ind-
bringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriati-
onsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriations-
beslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og 
processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspro-
priation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter 
vejloven, 2015.

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de 
ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlo-
vens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af 
anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for 
området kan dog fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets of-
fentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendt-
gjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirk-
ninger fremgår af lokal pla nens § 14.
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F A V R S K O V  K O M M U N E ,  F O R S L A G  T I L 
L O K A L P L A N  N R .  4 2 0

LOKALPLANENS FORMÅL

1.1
Formålet med lokalplanen er, at: 

• give mulighed for at området kan anvendes til åben-lave boliger med 
tilhørende friarealer,

• fastlægge en grøn struktur for området,

• fastlægge beliggenhed og retningslinjer for brugen af fælles friarealer,

• udlægge arealer til boligvej

• sikre at udstykning og bebyggelse tilpasses det byggemodnede terræn,

• sikre at regnvand håndteres på terræn 

• sikre areal til etablering af regnvandsbassin, åbne vandrender og area-
ler til forsinkelse af ekstremregn.

LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS  

2.1
Lokalplanen omfatter matr.nr. 5t og del af 5a begge Lyngå By, Lyngå 
samt alle parceller der efter den 20. september 2022 udstykkes herfra, 
og som berøres af lokalplanen. 

2.2
Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 2.

2.3
Området opdeles i tre delområder som vist på kortbilag 2. 

2.4 
Lokalplanområdet skal forblive i landzone. 

2.5
I henhold til Planlovens § 15 stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, 
dvs. at den erstatter tilladelser, der efter Planlovens § 35 stk. 1 (landzo-
netilladelser) er nødvendige for lokalplanens realisering. 

Bonusvirkningen omfatter ændret anvendelse, byggeri og anlægsar-
bejder samt udstykning, som er i overensstemmelse med nærværende 
lokalplan. 

§1

§2

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 fastlægges hermed 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.1
Lokalplanen opdeles i tre delområder:
Delområde I - åben-lav
Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav boligbe-
byggelse. Der må indrettes maks. to boliger i delområdet. 

Delområde II - åben-lav
Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav boligbe-
byggelse. Der må kun opføres og indrettes én bolig på hver ejendom.

Delområde III - fælles opholdsareal og vej. 
Delområdet må kun anvendes til fælles opholdsareal, vandhåndtering og 
vejadgang for boligbebyggelserne i delområde I og II. 

3.2
Indenfor lokalplanområdet kan der drives sådanne former for erhverv, 
som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig.

Det er en forudsætning at:

- virksomheden drives af den, der bebor den pågældende
ejendom,

- virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en
sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke foran-
dres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af
boligområde ikke brydes,

- virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende,

-  virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke
kan imødekommes på ejendommen, og

- virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af
dagligvarer og udvalgsvarer.

3.3
Inden for området må der endvidere opføres mindre anlæg til områdets 
tekniske forsyning. 

UDSTYKNING

4.1
Udstykning skal ske i princippet som vist på kortbilag 2.

4.2
For delområde I gælder:
Området må udstykkes i maks. to ejendomme i princippet som vist på 
kortbilag 2. 

For delområde II gælder:
Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 900 m2.

§3

§4

Ad 3.2.
Her tænkes der på erhverv af typen 
frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og 
arkitektvirksomhed og lignende erhverv 
samt dagpleje og lignende.
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For delområde III gælder:
Delområdet må ikke udstykkes yderligere. 

VEJE, STIER OG PARKERING 

5.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Lyngåvej (vej A-A) og Ham-
melvej (vej B-B) i princippet som vist på kortbilag 2. 

Boligvej A-A udlægges i minimum 8 meters bredde og anlægges med 
minimum 5,5 meter kørebane. Den resterende del af vejudlægget reser-
veres til rabat og vandhåndtering. 

Boligvej A-A skal anlægges med et tværprofil i princippet om vist på bilag 
6 ”Tværsnit af vej A-A”. 

Vejadgangen B-B fra Hammelvej må kun benyttes som indkørsel til lokal-
planområdets delområde I.

5.2 
Veje og parkeringsarealer skal udføres med en belægning, så det sikres, 
at der ikke forekommer nedsivning af overfladevand eller anden aktivitet, 
som kan forurene grundvandet.

5.3
Løsninger til håndtering af regnvand fra vej- og parkeringsarealer skal 
indarbejdes i vejanlæggets udformning, så regnvandet kan håndteres 
synligt indenfor lokalplanområdet. Der kan anvendes riste, rør eller lig-
nende, hvor vandet ledes på tværs af vej eller kørearealer, men ikke over 
hele rendens forløb.

For delområde II gælder:
5.4
Til hver ejendom skal der anlægges én overkørsel i en bredde af maks. 
6 m. Overkørslen skal udføres i belægningssten af samme type som 
indkørslerne, og overkørslen skal udføres med samme hældning som 
rabatarealet.

5.5
I forbindelse med anlæg af vejene anlægges skråningsanlæg jf. bygge-
modningsprojektet inde på den enkelte parcel.

5.6
Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig på den 
enkelte ejendom.

TEKNISKE ANLÆG

6.1
Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal 
fremføres som jordkabler.

6.2
Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leve-
ringsbetingelser fra de pågældende selskaber.

§5

§6

Ad 5.4
Oplysning om hældning og fremtidig vej-
kote fastlægges i byggemodningsprojek-
tet og kan fås hos den private bygherre.

Overkørsler anlægges ifm. anlæg af vej 
A-A og bekostes af udstykker. Over-
kørslerne placeres i den nordlige/østlige 
del af grundene. Såfremt overkørsler 
ønskes flyttet af grundkøber, bekostes 
dette af grundkøber.

Ad 5.2
Flere typer af belægninger på vej og 
parkeringsarealer kan accepteres fx 
asfalt, sf-sten og græsarmering.
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6.3
Spildevand og regnvand skal tilsluttes Favrskov Spildevandsanlægs 
kloakanlæg i henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan. 

Overfladevand fra vejarealer skal ledes på overfladen i åbne grøfter/
vandrender via forsinkelsesbassin i lokalplanområdet til regnvandsbassin 
nord for Hammelvej. Spildevand skal afledes til Hadsten Renseanlæg. 

Grøfter/vandrender, der etableres under byggemodningen, skal forblive 
uændrede.

Overfladevand fra tage og parkeringsarealer på de enkelte grunde i delo-
meråde II kan ledes til traditionelt rørlagt regnvandssystem i vejen eller i 
grøfter eller render på overfladen. 

6.4
Tagvand kan alternativt nedsives. Hvis der etableres nedsivning af over-
fladevand fra tage skal vandet nedsives via muldlag, og ikke via faskiner. 

6.5
Håndtering af hverdagsregn og ekstremregn inden for lokalplanområdet 
skal ske i princippet som vist på kortbilag 3. Den endelige plan for afled-
ning af hverdagsregn og ekstremregn, og det konkrete byggemodnings-
projekt skal godkendes af Favrskov Kommune. 

6.6
Der skal foreligge et godkendt byggemodningsprojekt, herunder en stra-
tegi for håndtering af regnvand, et vejprojekt og en terrænreguleringsplan 
for området inden byggemodningen igangsættes.

6.7
Der skal udlægges areal til et forsinkelsesbassin med en placering og 
størrelse i princippet som vist på kortbilag 2.

6.8
Der skal udlægges et areal til forsinkelse af ekstremregn med en place-
ring og størrelse i princippet som vist på kortbilag 2. 

6.9
Der skal tinglyses en deklaration om arealet til forsinkelse af ekstremregn 
på den sydøstligste parcel i delområde II, som sikrer placering og stør-
relse heraf jf. kortbilag 3.

6.10
Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. 
Dog må eventuelle paraboler anbringes maks. 1 m over terræn.

6.11
Der må ikke etableres tagvindmøller eller minimøller.

6.12
Der kan etableres anlæg til indvinding af solenergi på bebyggelsen, jf. § 
8.1.

6.13
Belysning på boligvej A-A skal udføres i overensstemmelse med Favr-
skov Kommunes belysningsplan.

Ad 6.9
Udstykker sikrer tinglysning af areal til 
forsinkelse af ekstremregn i forbindelse 
med udstykningen af grunden. 

Ad 6.6
Der skal fremsendes et nivellement af 
det byggemodnede terræn.
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Ad 7.2
Principskitse for niveauplan.
Niveauplanet, som er et fiktivt fastsat 
niveau, fastlægges som udgangspunkt 
ved den byggemodnede terrænkote i 
diagonalskæringspunktet for linjerne 
mellem hushjørnerne.

NIVEAUPLAN

Ad 7.1
Før man bygger på en grund der skrå-
ner, skal det vurderes hvordan man op-
når den maksimale udnyttelse af grun-
den, så resultatet bliver både funktionelt 
og smukt. Herudover skal der naturligvis 
også tages hensyn til solorientering og 
udsigtsforhold.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1
Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i 
bygningen / bebyggelsen, jf. § 7.2. Bebyggelse kan således udformes 
forskudte etager eller niveauspring jf. bilag 4. 

7.2
Favrskov Kommune fastlægger, i forbindelse med byggetilladelse, et 
niveauplan i forhold til det byggemodnede terræn. Niveauplanet fast-
lægges som udgangspunkt som et gennemsnit af den byggemodnede 
terrænkote ved hushjørnerne. 

Ved større terrænforskelle mellem hushjørnerne fastlægges to eller flere 
niveauplaner. Niveauplanerne er gældende for det bebyggede areal. Ved 
øvrige terrænregulering af den enkelte grund henvises til § 9.1.

Forinden tilladelser til bebyggelse, vejanlæg eller andet kan udstedes, 
skal der foreligge en, af bygningsmyndigheden godkendt, terrænregule-
ringsplan for bebyggede og ubebyggede arealer. 

For delområde I gælder:
7.3
Der må ikke opføres ny bebyggelse.

For delområde II gælder:
7.4
Der fastsættes en byggelinje på den sydøstlige grund, således at ny be-
byggelse placeres indenfor den tidligere landsbyafgrænsning jf. kortbilag 
2. 

7.5
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30.

7.6
De fælles friarealer, arealer til vej og arealer der er udlagt til regnvands-
bassin, vandhåndtering mv. indgår ikke som en del af beregningsgrundla-
get for bebyggelsesprocenten. 

7.7
Bebyggelse må opføres i maks. én etage med udnyttelig tagetage for-
uden en eventuel kælder.

7.8
Bebyggelsen må have en højde på maks. 8,5 m. 

7.9
Tage på boligbebyggelse skal udformes som symmetrisk saddeltag med 
40-50 graders hældning. 

Tage må opføres med halv- eller kvart-valm, men ikke med hel-valm.

§7

Ad 7.3
Eventuel opførelse af ny bebyggelse 
forudsætter dispensation fra lokalplanen 
og landzonetilladelse.

Ad. 7.7
En etage er en vandret afdeling i en 
bygning, afgrænset af gulv og loft. 

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

8.1
Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder 
glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af sol-
energi.

Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de 
dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en 
del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige facader. 

Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage på udhuse, garager og 
lignende skal disse placeres mindst 1½ m fra facaden og stativer skal 
afskærmes mod omgivelserne.

8.2
Kommerciel skiltning i området må ikke finde sted. Hvis der er behov 
for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. § 3.2 kan der søges om 
dispensation.

8.3
Bygningsfacader skal opføres i blank mur, beton, træ, glas eller som 
vandskurede eller pudsede overflader. Mindre bygningsdele kan udføres 
i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, 
der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal.

Gavltrekanter skal udføres i samme materialer som bygningens primære 
facademateriale.

Hvis facaderne er pudsede vandskurede eller træbeklædte, skal de frem-
stå i materialets naturlige farve eller farver inden for jordfarveskalaen. 

Mindre bygninger fx skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligele-
des udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller med pladebeklædning 
samt tegl.

Der må ikke opføres bjælkehuse, huse med rundtømmerbeklædning eller 
beklædning med blokhusbrædder. 

Tage skal opføres med enten tegl- eller cementtagsten, sort tagpap, træ-
spån eller naturskifer, og skal være ensfarvede. 

Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mos-
sedum eller lignende.

UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 

9.1
Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænre-
guleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnende terræn 
på den enkelte grund. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere 
skel end 0,5 m. Terrænreguleringer skal så vidt muligt udformes som 
naturlige skråninger.

§8

§9

Ad 9.1
Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 
m kræver konkret ansøgning om dispen-
sation fra loklplanen.

Ad 8.3
Blank mur: 
Facaden fremstår i ubehandlet mursten.

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

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

Ved opsætning af solenergianlæg på 
flade tage skal disse placeres mindst 1½ 
meter fra facaden og højst rage 1 meter 
over tagfladen. Solenergianlæg skal 
være udformet med anti-refleksbehand-
let glas, og ejeren skal ved ansøgning 
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Ad 10.1 
P.t. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 
2007.
Grænseværdi for udendørs opholds-
arealer: Lden 58 dB.

9.2
Alle hegn i skel mod naboparcel og vej samt mod fælles friarealer skal 
etableres som levende hegn. Hegn mod vej- og sti og fælles friarealer 
skal placeres 0,3 meter inde på parcellen. Det levende hegn kan supple-
res med et trådhegn med en max. højde på 1,2 m. 

For delområde I gælder
9.3 
Der må ikke anlægges yderligere fast belægning.

For delområde II gælder:
9.4
Befæstelsesgraden på den enkelte grund må maksimalt være 35% af 
grundens størrelse. 

9.5
Der må anlægges belægning i form af indkørsel og gangarealer med 
et samlet areal på maksimalt 75 m² samt én eller flere terrasser med et 
samlet areal på maksimalt 20 m² på den enkelte grund. Flisegange og 
lignende medregnes også i arealet til terrasse og indkørsel.

9.6
Allétræerne market med grøn priksignatur på kortbilag 2 skal bevares.

Eventuel fældning og genplantning skal godkendes af Favrskov Kom-
mune, der fastsætter krav til art/sort og størrelse på nyt træ.

For delområde III gælder
9.7
Der skal anlægges et fælles opholdsareal med mulighed for etablering af 
legepladser som vist på kortbilag 2.

Der fælles friareal skal tilsås med græs og tilplantes med minimum fem 
buske. Buskene skal være hjemmehørende arter og plantes solitært eller 
i mindre grupper.  

MILJØFORHOLD

10.1
Det skal sikres, at det udendørs støjniveau som vejstøj påfører boligbe-
byggelsen, ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for 
støj fra veje. 

10.2
Det skal sikres, at det indendørs støjniveau, som vejstøj påfører boligbe-
byggelsen, overholder Bygningsreglementets bestemmelser for 
støjbelastning af beboelses- og opholdsrum.

10.3
Veje og fælles friarealer skal udformes under hensyntagen til grund-
vandsbeskyttelse. 

10.4
Spildevand ledes til renseanlæg under hensyntagen til grundvandsbe-
skyttelse.

§10

Ad 9.4
Til befæstelsesgraden hører tagflader og 
belagte arealer inklusiv indkørsel, terras-
ser m.v. Befæstelsesgraden er fastsat i 
overensstemmelse med Favrskov Kom-
munes spildevandsplan. 

Ad 9.5
Formålet med bestemmelsen er at 
begrænse, at der anvendes og sker 
nedsivning af sprøjtemidler til grund-
vandet. Derfor regnes grus, skærver og 
lignende permeabelbelægning også som 
belægning.  

Ad 9.3
Anlæg af fast belægning forudsætter 
dispensation fra lokalplanen.
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GRUNDEJERFORENING 

11.1 
Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere 
af ejendomme indenfor lokalplanens område.

11.2
Grundejerforeningen skal stiftes senest, når Byrådet kræver det.

11.3
Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune gå sammen 
med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områ-
der eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

11.4
Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på og vedligeholde de 
i området udlagte fælles friarealer med tilhørende anlæg, og vej med til-
hørende anlæg. Grundejerforeningen kan selv fastsætte nærmere regler 
for arealernes vedligeholdelse.

11.5
Vej A-A kan klassificeres som privat fællesvej med pligt til for de ad-
gangsberettigede grundejerforeninger at afholde udgifter til drift og 
vedligeholdelse. Omkostningerne til vedligeholdelse og drift fordeles efter 
antal boliger i grundejerforeningen.

11.6
Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningerne, har udstykker plig-
ten til at vedligeholde. Dette gælder også vintervedligeholdelse af veje. 

11.7
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Favrskov Kommune. 

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

12.1
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal alle driftsbygninger til landbrug, 
herunder stald, udhus og gylletanke i delområde II være nedrevet.

12.2
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal der være etableret anlæg til 
håndtering af overfladevand jf. §§ 5.3, 6.3 og regnvandsbassin jf. § 6.7 
samt areal til forsinkelse af ekstremregn jf. § 6.8.

12.3 
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligvej A-A og de fælles op-
holdsarealer jf. § 5.1 og § 9.7 være anlagt. 

12.5
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal indkørsel til den enkelte parcel 
være anlagt. 

12.2
Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal den tilsluttes separatkloakering. 

§11

§12

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

Grundejerforeningen skal holde Favr-
skov Kommune underrettet om sin 
adresse.
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12.6
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal der være etableret belysning i 
overensstemmelse med Favrskov Kommunes belysningsplan.

SERVITUTTER

13.1
Oversigt over gældende servitutter fremgår af bilag 5, Servitutliste.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

14.1 
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må 
de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens § 18 kun 
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-
nen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, 
der er indeholdt i planen.

14.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige 
ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.3
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af planen.

14.4
Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanen er i henhold til § 24 i Lov om planlægning godkendt som 
forslag af Favrskov Byråd 20. december 2022.

Lars Storgaard    Jan Kallestrup 
borgmester                                               kommunaldirektør

Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra 21. december 
2022 til 27. februar 2023.

§13

§14

§15
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KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT
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KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT

Forsinkelse af ekstremregn
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KORTBILAG 3 - PRINCIP FOR HÅNDTERING AF REGNVAND I LOKALPLANOMRÅDET

Havedam Forsinkelse af ekstremregn
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BILAG 4 - PRINCIP FOR BEBYGGELSENS PLACERING I TERRÆNET - EKSEMPLER

Max. 30

Naturligt terræn
Niveauplan
Udgangspunkt for fastlæggelse af niveauplan

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

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

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

Max.
8½ m 
(6½ m)

Max.
8½ m 
(6½ m)

o

Max.
8½ m 
(6½ m)
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BILAG 4 - PRINCIP FOR BEBYGGELSENS PLACERING I TERRÆNET - EKSEMPLER

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

Eksempel 5 - Bolig i et plan (max 1½ etage) på tværs af kurverne
Det vil ikke være muligt at placere en bolig i et plan på tværs af kurverne, da det vil 
medføre større terrænændringer end de +/-  ½ m som lokalplanen tillader.  
En bolig på tværs af kurverne kan i stedet opføres som vist i eksempel 3, hvor huset tilpasses ter-
rænet, ved at bygge i flere niveauer. Herved undgås voldsom regulering og støttemure
Eksemplet viser bolig på en grund, hvor terrænet falder 1,5 meter over en strækning på 30 meter 
(hældning på 50 promille).
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BILAG 4 - PRINCIP FOR BEBYGGELSENS PLACERING I TERRÆNET - EKSEMPLER

Variant af eksempel 1

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

Varianter af eksempel 2

Terrænfaldet er i begge tilfælde  
udnyttet til en bolig, der mod ud-
sigten er i to etager og mod den 
bagvedliggende nabogrund/have 
eller vejen er i én etage.
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BILAG 4 - PRINCIP FOR BEBYGGELSENS PLACERING I TERRÆNET - EKSEMPLER

Kombination af eksempel 2 
og 3

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

Varianter af eksempel 3

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

Til venstre: Boligen har flere 
mindre niveauspring og brudte 
tagflader.

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

17.07.1969
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BILAG 5 - SERVITUTLISTE

Servitutoversigt pr. 20.09.2022

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 420 – Boligområde i Lyngå

Ejendommen matr.nr. 5t Lyngå By, Lyngå

Ejendommen matr.nr. 5a Lyngå By, Lyngå m.fl.

Nr. Dato Løbenr. Akt Titel Bemærkninger

1 06.12.1952 203-67 67_D-H_93 Dok om fri udsigt, prioritet 
ford for pantgæld vedr. 5A.

Vedrører lokalplanområdet

2 09.11.1961 3729-67 67_D-H_254 Dok om adgangsbegræns-
ning mv, Vedr 11P

Vedrører lokalplanområdet

3 17.07.1969 3663-67 67_D-H_48 Dok om byggelinier mv Vedrører lokalplanområdet

Nr. Dato Løbenr. Akt Titel Bemærkninger
1 111.09.1922 919646-67 67_A-H_657 Dok om færdselsret mv Vedrører ikke lokalplanområdet
2 26.06.1923 911856-67 67_A-H_556 Dok om færdselsret mv, Vedr 

1 AH
Vedrører ikke lokalplanområdet

3 01.04.1924 919755-67 67_A-H_545 Dok om færdselsret mv Vedrører ikke lokalplanområdet
4 01.04.1924 919743-67 67_A-H_509 Dok om færdselsret mv Vedrører ikke lokalplanområdet

5 09.11.1961 3729-67 67_D-H_254 Dok om adgangsbegræns-
ning mv, Vedr 11P

Vedrører lokalplanområdet

6 17.07.1969 3663-67 67_D-H_48 Dok om byggelinier mv Vedrører lokalplanområdet

17.07.1969
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BILAG 6 - TVÆRSNIT AF VEJ A-A

KørebaneRabat Vandrende skrånende 
rabat

1,5 m
5  m

1,5 m

8 m i alt

Princip der viser tværsnit af boligvejen, hvor overfladevand håndteres i en vandrende langs kørebanen.
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BILAG 7 - STØJKORTLÆGNING 

Kortet viset støjudbredelsen fra Hammelvej i 1,5 meters højde. Den grønne farve viser, hvor den vejledende støjgrænse er 
overholdt.

Kortet viset støjudbredelsen fra Hammelvej i 4 meters højde. Den grønne farve viser, hvor den vejledende støjgrænse er overholdt.
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BILAG 8 - SCREENINGSSKEMA TIL STRATEGISK MILJØVURDERING 

 6

Screening   
          

Hvis alle spørgsmål kan besvares med kryds i ”grønt felt” giver den indledende screeningen ikke anledning til at 
der skal udarbejdes en Miljøvurdering (MV) af projektet.  
 

Spørgsmål 

  

JA NEJ 

 
 
 

Bemærkninger 

Afdeling 
  

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

(Plan/Miljø) 

x    

Der er tale om et mindre område på lokalt plan.  

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

(Plan/Miljø) 

x    

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, idet et mindre 
areal, der ligger uden for kommuneplanrammen ønskes 

inddraget og udlagt som haveareal. 

Påvirker planen et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde ? 

(Natur) 

 x 

Der er en afstand på ca. 7,3 km til nærmeste Natura 
2000-område: Natura 2000-område nr. 229, Bjerre Skov 
og Haslund Skov (bestående af habitatområde nr. 
H229). Både ud fra afstanden og karakteren af 
lokalplanen vurderes lokalplanen hverken i sig selv, eller 
i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ 
effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-
området er udpeget for at beskytte.  
 
Arealet ligger i oplandet til Natura 2000-område H14 i 
Randers Fjord. Udledning af regn- og spildevand sker 
via det eksisterende spildevandssystem og allerede 
meddelte tilladelser. Udledningen sker til Lilleåen der 
ligger i oplandet til Randers Fjord. Det vurderes, at 
lokalplanen ikke vil medføre en påvirkning af 
habitatområdet. 

 

Giver planen  mulighed for 
anlægsprojekter omfattet af 
lovens bilag 3 og 4 (bilag 2) ? 

  

  x 

 

Har projektet  indvirkning eller 
relevans for andre projekter og 
aktiviteter, eller anden 
planlægning ?  Eks. Hvis 
planen vil få væsentlig 
indflydelse på et område der i 
kommuneplanen er udlagt til 
naturgenopretning.   

  

  x  

 

 
Ved tvivl om projektets ændringer eller påvirkninger af miljøet? 
 
Nedenstående skemaer udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den ansvarlige for det 
pågældende miljøområde internt i forvaltningen. Ved tvivl om graden af miljøpåvirkning foretages evt. yderligere 
undersøgelser og evt. eksterne parter høres.  
 
Vurdering af projektets påvirkning.  
I henhold til bekendtgørelsen skal der screenes for påvirkninger. Bekendtgørelsen skelner ikke imellem positive og negative 
påvirkninger, men blot om påvirkningen vurderes som væsentlig. I tilfælde af en positiv påvirkning bør der lavet en kort 
beskrivelse i feltet – bemærkninger. Ansvarlig for de enkelte parametre sætter  √ ved sin signatur efter udfyldelse af 
skemaet. 
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 7

Screeningsskemaer: 

Parameter Ansv. Nej 
Ja 

 i mindre 
grad 

Ja  
i væsentlig 

grad 
 
 

Bemærkninger Evt. 
høring 

Ressourcer  
Forbrug af energi og natur 
ressourcer. 
 

Miljø 

 
 

X  Ingen mulighed for kollektiv 
varmeforsyning, så ejendommene skal 
varmeforsynes individuelt med f.eks. 
varmepumper. 

 

Klima 
 Miljø 

X     

Biologisk 
mangfoldighed 
Flora, fauna 
 
 Miljø 

X   Kommunen har foretaget en gennemgang 
af eksisterende viden og har fundet, at der 
ikke er kendskab til forekomster af de 
særligt beskyttede arter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV. 
  
Det kan overvejes, om der kan etableres 
grønne arealer i området med udplantning 
af hjemmehørende blomster og træer, 
jævnfør kommunens Biodiversitetsplan.  

 

Affald  
Mængder, Miljø-  
farlige stoffer, 
genanvendelighed. 

Miljø 
 

X 
  Almindeligt byggeaffald i anlægsfasen og 

almindelig dagrenovation i drift. 
 

Grundvand/Drikkevand 
Indsatskortlægning, boringer 
 
 

Miljø 
 

 
X 

  Lokalplanområdet ligger inden for et 
område med særlig drikkevandsinteresse 
(OSD) og et nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI).  
Lokalplanområdet ligger ikke inden for et 
BNBO-område (boringsnært 
beskyttelsesområde til almene 
vandforsyninger) eller indvindingsopland.  
 
Tidligere Lyngå Vandværk med tilhørende 
boringer lå 350 meter fra 
lokalplanområdet. Vandværk og boringer 
blev nedlagt i 2021. 
 
Ifølge den nationale boringsdatabase, 
Jupiter, ligger der ikke eksisterende 
boringer eller brønde inden for 
lokalplanområdet. 

 

Spildevand  
Spildevand, overfladevand,  
nedsivning. 
 

Miljø 

 
 

X  Området er i dag optaget i 
spildevandsplanen som separatkloakeret, 
med opland LYN01. Det betyder, at det 
har ret til afledning af regnvand og 
spildevand til Favrskov Spildevands 
anlæg. Regnvand ledes til Faurskov Bæk 
via regnvandsbassin nord for Hammelvej. 
Med projektet forventes 
befæstelsesgraden for området ikke øget 
væsentligt i forhold til tidligere, idet 
tidligere landbrugsbygninger fjernes. 
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Overfladevand i området skal som  
udgangspunkt håndteres på overfladen i  
grøfter/render, på baggrund af en  
helhedsorienteret undersøgelse.  
 
Vandhåndteringsplan for området skal 
udarbejdes. Den skal sikre, at der 
reserveres nødvendige arealer til 
håndtering af hverdagsregn med afledning 
til Favrskov Spildevands 
regnvandsledning, samt til håndtering af 
ekstremregn, drænvand og evt. vandløb 
(hvis aktuelt).  
 
Spildevand skal afledes til Hadsten  
Renseanlæg.  
 
Såfremt det ønskes, kan nedsivning af 
tag- og vejvand ske gennem 
vegetationsdækket overflade. Render skal 
etableres med en jordtype, der har 
egenskaber svarende til filtermuld i forhold 
til at binde miljøfremmede stoffer.   
Der vil ikke blive stillet krav om 
prøvetagning eller udskiftning af filtermuld. 
 
Regnvandsbassiner skal etableres med 
tæt bund. 
 
Favrskov kommune har ikke kendskab til 
dræn inden for området. Hvis der i 
forbindelse med anlægsarbejde findes 
dræn, så kræver det en tilladelse fra 
vandløbsloven at Ændre på disse. 

Luft  
Emissioner og lugt. Miljø X   Lokalplanområdet ligger i et område, der 

ikke er belastet med lugt fra husdyrbrug.  
 

Støj og vibrationer 
 

Miljø 

 X  Etablering af et nyt boligområde forventes 
ikke at bidrage til en væsentlig støj- eller 
vibrationsgene. 
Der ligger en vognmandsforretning på 
Lyngåvej 55 mindre end 100 meter fra 
boligområdet. Der kan forekomme 
støjgener, da de starter tidligt om 
morgenen. Det vurderes umiddelbart, at 
de vejledende støjgrænser kan 
overholdes. 
Hammelvej nord for boligområder er 
meget trafikeret. Støjbelastning i 
lokalplanområdet fra trafik skal derfor  
beskrives i lokalplanen og belyses med 
støjberegning og støjudbredelseskort. 

 

Jord  
Jordforurening 
 Miljø 

X   Jordforurening: Ejendommen er  
udgået inden kortlægning iht.  
Jordforureningsloven.  
Området er ikke områdeklassificeret. 
 

 

Trafik  
Belastning og sikkerhed. 

Trafik 
og 

 X  Anvendelse af eksisterende overkørsel fra 
Hammelvej (allé) som indkørsel til 
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Anlæg eksisterende boliger og udkørsel via 
Hammelvej (sidevej) er aftalt med T&V i 
forudgående dialog med lodsejer. 

Natur, geologi  
og landskab 
Områder under særlig 
beskyttelse (§ 3, EU, 
internationalt, eller områder 
med særlig bevarings værdi) Miljø 

og 
Plan 

 
 

X  Udledningen af overfladevand sker til det 
beskyttede og målsatte vandløb Faurskov 
bæk og videre til habitatområde 14 i 
Randers Fjord. I Favrskov kommunes 
spildevandsplan er beskrevet den 
samlede indsats i forhold til udledning af 
næringsstoffer til vandmiljøet. 
Gennemførelse af Favrskov kommunes 
spildevandsplan medfører udledning af 
færre næringsstoffer til vandmiljøet. 
Lokalplanen vil derfor ikke påvirke 
vandløb eller habitatområder negativt.   

. 

Kulturarv – 
Fortidsminder 

Miljø 
Og 

Plan 
 

X   Der er ikke registreret fredninger eller 
beskyttelser inden for lokalplanområdet. 
Størstedelen af lokalplanområdet er 
omfattet af kirkebyggelinjen for Lyngå 
Kirke.  

 
 
Lokalplanområdet ligger ikke indenfor 
kirkeindsigten for Lyngå kirke. 

 

Kulturarv – Bebyggelse  

Plan  
og 

Byg  

X   Der er ikke registreret fredede eller 
bevaringsværdige bygninger i 
lokalplanområdet. Det eksisterende 
stuehus og en bolig i en længe bevares. 
De resterende driftsbygninger og 
gylletanke forudsættes nedrevet før 
området kan udnyttes til boliger. 

 

Sundhed – velfærd 
Rekreative arealer 
Stiforbindelser 
Udsigt til/adgang til natur 

Miljø 
og 

Anlæg 

 X  Et areal der før rummede 
landbrugsbygninger udstykkes til boliger. 
Fra de fleste boliger vil der være udsigt til 
landskabet øst for Lyngå. 

 

  Hvis ”NEJ” 
eller ”ja i 
mindre grad”, 
fortsæt 
screening. 

Hvis ”ja i 
væsentlig 
grad”, gå 
videre til 
MV 
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Vil et eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets indvirkning på miljøet?  
 
Nedenstående skemaer udfyldes. Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, skal 
projektet underkastes miljøvurdering. 
 

Karakteren af planens 
miljømæssige indvirkning Ansv. Nej 

Ja i 
mindr
e grad 

Ja i væsentlig 
grad 

 
Evt. 

høring  
Bemærkninger 

Vil projektets omfang i form 
af røg, støj og møg belaste 
det omgivende miljø. 

Miljø x  
 

 
 

Vil den fysiske størrelse af 
projektet få betydning for 
miljøet ved at optage for 
meget plads rent 
geografisk? 

Miljø/ 
Plan 

X  

 

 Der er tale om et mindre 
areal i Lyngå, der ikke vil 
optage meget plads i 
landsbyen som helhed. 

Vil projektet i 
etableringsfasen belaste 
omgivelserne væsentligt 
miljømæssigt? 

Miljø  X 

 

 Der kan forekomme støj-, 
støv og vibrationsgener i 
etableringsfasen. 

Vil projektet på sigt give 
miljømæssige gener? 

Miljø X  

 

 Et boligområde med ni 
nye boliger forventes ikke 
at give miljømæssige 
gener på sigt. 

Vil flere miljøparametre i 
samspil få en sammenlagt 
større effekt på miljøet, end 
summen når de optræder 
hver for sig? 

Miljø X  

 

 

 

Vil projektet have 
indflydelse på andre planer  
?      

Plan  X 

 

 Lokalplanen følges af et 
kommuneplantillæg, der 
udvider 
kommuneplanrammen en 
smule. 

Vil projektet give mulighed 
for at fremme en 
bæredygtig udvikling ? 

Miljø/ 
Plan 

 X 

 

 Der kan opføres boliger i 
Lyngå til gavn for 
landsbymiljøet. Boligerne 
kan tilkobles det 
eksisterende 
forsyningsnet. 

Vil projektet danne 
grundlag for andre 
projekter og aktiviteter i 
området ? 

Plan X  

 

 

 

Har projektet relevans for 
gennemførelse af anden 
miljølovgivning ( eks. 
planer om affalds-
håndtering og 
vandbeskyttelse)  

Miljø  X 

 

 Lokalplanområdet er 
omfattet af 
Spildevandsplanen. Der 
skal udarbejdes et 
kommuneplantillæg. 
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  Hvis ”Nej” eller 
”ja i mindre 

grad”, skal der 
ikke foretages 

MV 

Hvis ”ja i 
væsentlig 

grad”, gå videre 
til MV 

 

 

 
Endeligt resultat af screening 
 

Resultat JA NEJ Ansv. 
signatur 

Der skal foretages en miljøvurdering af projektet. Gå videre til side 8  X GSMI 

Evt. kommentarer: 

På grundlag af en screening af lokalplanforslaget efter Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Opdater selv 
med gældende LBKG) 
§8, stk. 2 og bilag 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af planens gennemførelse er af en sådan 
karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. 
 



Favrskov Kommune  
Skovvej 20
8382 Hinnerup

E-mail: favrskov@favrskov.dk
Hovedtelefonnummer: 89 64 10 10

www.favrskov.dk


