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Hvad er en lokalplan?

Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres 
et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anven-
delsen af en ejendom.

I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt.

I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers plac-
ering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. 
Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende 
omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets 
redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen.

Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne 
kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har 
vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestem-
melser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en 
ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i 
planen.

Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af 
bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere 
væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Fremlæggelse mv.

Denne lokalplan har været offentligt fremlagt i tiden fra den

 31. august 2017 til den 26. oktober 2017

(begge dage incl.) på Herning Kommunes hjemmeside.

Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skulle indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 
Herning eller pr. e-mail til: BEK@Herning.dk senest den 26. oktober 2017. 

Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf. 96 28 28 28.
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5 Redegørelse

1.0 Redegørelse
1.1 LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er at udlægge området til er-
hvervs- og foreningsformål mod Teglvænget.

Mod øst er formålet at udlægge området til boliger i 
form at tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt 
til foreningsformål.

En af lokalplanens overordnede formål er at bevare 
karakteren i området, herunder karaktergivende træer 
i boligområdet.

Det er ligeledes lokalplanens formål at sikre vejadgan-
ge og parkering inden for området.

1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af, at Herning 
Park Camping er lukket, og der er et ønske om at 
omdanne arealet mod teglvænget til erhvervs- og 
foreningsformål, samt boligformål på den tidligere 
campingplads. 

1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE
Områdets beliggenhed, afgrænsning og stør-
relse

Lokalplanens område er ca. 5 ha og er beliggende i den 
vestlige del af Herning på grænsen mellem Herning By 
og Snejbjerg.

Områdets zonestatus

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Områdets nuværende anvendelse.

Området har tidligere været anvendt til campingplads 
men er ved lokalplanens udarbejdelse lukket. Den 
sydlige del af lokalplanen anvendes til rasteplads.

Området mod Teglvænget har været udlagt til auto-
camperplads i den tidligere lokalplan. Denne anven-
delsesmulighed har dog ikke været udnyttet, og arealet 
fremstår som græsareal.

Eksisterende bebyggelse og anlæg

Der er eksisterende bebyggelse inden for camping-
pladsområdet i form af en bygning, som er beliggende 
ved campingpladsens indgang. Bygningen udnyttes til 
beboelse og administration. Der er desuden en servi-
cebygning, som indeholder toilet- og køkkenfaciliteter 
til campingpladsens besøgende.

Mod Teglvænget er der et eksisterende klubhus.

Landskab og natur
Centralt i lokalplanområdet ligger Teglværkssøen, som 
er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Søen 
og den karakteristiske beplantning med store træer 
indarbejdes i lokalplanen som et karaktergivende ele-
ment.

Bevaringsværdier
Der er mange gamle træer i området, som giver områ-
det en særlig karakter. Det gælder både enkeltstående 
træer inde i området og trægrupper ved den eksiste-
rende rasteplads. En overvejende del af træerne bør 
bevares, så de fortsat kan tilføre området en historisk 
dimension og særlig stemning.

Den eksisterende bygning ved campingpladsens ind-
gang er registreret med en lav bevaringsværdi.
Bygningens bevaringsværdi har ingen indflydelse på 
lokalplanen og den kan dermed tillades nedrevet.

Trafikale forhold
Den eksisterende campingplads vejbetjenes i dag via 
Herning Fremads anlæg, hvor adgangsvejen sker via 
deres parkeringsplads. 
Arealet mod Teglvænget vejbetjenes fra Teglvænget. 

Særlige miljøforhold
Syd for lokalplanens område er et eksisterende er-
hvervsområde og Ringkøbingvej, som kan give an-
ledning til, at der skal etableres støjdæmpende for-
anstaltninger, inden for lokalplanens område, for at 
overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i 
forhold til støj ved boliger.

Der er en eksisterende luftledning som løber gennem 
en del af lokalplanområdet. Lokalplanens delområde 
III og IV. Der må ikke bebygges under ledningen lige-
som der skal holdes en respekt afstand til ledningen 
på 15 meter. Energinet skal høres ved alle anlæg i nær-
heden af ledningen.
Højspændingsledningen er vist på lokalplanens kort-
bilag 2.

Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er 
udpeget til national geologisk interesseområde, der 
skal derfor kunne foretages videnskabelige boringer i 
området.
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Bebyggelse og anlæg

Delområdet til boligbebyggelse skal tage hensyn til 
søen og de mange karaktergivende træer i området. 
Man skal have følelsen af at bo i en skovbebyggelse 
ved søen.

Der kan opføres 6000 m² etageareal inden for delom-
råde I, svarende til en bebyggelsesprocent på 50 inden 
for delområdet. Det samlede bebyggede areal fra byg-
ninger må dog kun være 2000 m². Dette kræves for 
at give plads til det omkringliggende karaktergivende 
landskab med de mange træer.

Bebyggelse inden for delområdet skal opføres som 
tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse. Bebyggelsen 
skal opføres som f.eks. række-, kæde-, klynge- eller 
dobbelthuse med lodrette skel som vil give karakteren 
af town houses i 2-3 etager. Højden på bebyggelsen 
må maksimum være 12 meter.

Der skal etableres direkte adgang fra terræn til den 
enkelte bolig. Det er dog muligt at etablere udven-
dig trappe til boligernes 1. sal. Der må ikke etableres 
svalegange.

Boligbebyggelse inden for lokalplanområdet skal have 
ydervægge, der fremtræder i tegl og træ. Mindre byg-
ningsdele samt carporte kan desuden opføres i andre 
materialer.

Bygningers ydermur skal fremstå i jordfarver.

Boligbebyggelse skal udføres med saddeltag, ensidig 
taghældning eller fladt tag.

1.4 LOKALPLANOMRÅDETS    
  OMGIVELSER
Lokalplanens område er beliggende i den vestlige del 
af Herning By og i gåafstand til bymidten.

Nord og vest for området ligger fodboldeksperimenta-
riet på Herning Fremads træningsanlæg. Syd og vest 
for området er erhvervsområder med enkelte boliger 
mod Ringkøbingvej.

1.5 LOKALPLANENS INDHOLD
Disponering

Lokalplanområdet er disponeret i 4 delområder. Par-
kering, erhverv- og foreningsformål, offentligt område 
samt boligområde.

Anvendelse

De enkelte delområder har forskellige anvendelser.

Delområde I udlægges til bolig- og foreningsformål. 

Delområde III udlægges til erhvervs- og forenings-
formål. Der kan etableres virksomheder inden for 
virksomhedsklasse 1 og 2.

Delområde II udlægges til offentligt formål med mu-
lighed for autocamperplads.

Delområde IV udlægges til parkering og adgangsvej.

Illustration som viser hvordan en bebyggelse kan se ud

STEMNING MELLEM HUSENE |  TEGLVÆRKSLUNDEN
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Delområde III, som er udlagt til erhverv, kan der op-
føres bebyggelse i op til 3 etager og med en maksimum 
bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsen skal orien-
teres mod Ringkøbingvej og Teglvænget med facade i 
den viste facadelinje, da det er vigtigt, at en bebyggelse 
i delområdet har en profil mod hjørnet Ringkøbingvej 
og Teglvænget, som danner rum mod vejen og marke-
rer hjørnet.

I delområde II må der kun opføres bebyggelse til 
områdets nødvendige funktioner som grønt, rekreativt 
område med en maksimum bygningshøjde på 4 meter 
og et maksimum areal på 50 m² pr. enhed. Bebyg-
gelse skal opføres i træ eller andre lette materialer og 
fremstå i mørke afdæmpede farver og tilpasses det 
omgivende landskab.

Der kan i delområde IV ikke opføres bebyggelse.

Grønne områder, landskab og beplantning

Udviklingen af området skal tage hensyn til søen og de 
mange karaktergivende træer i området. 

Ny beplantning indenfor delområde I skal understøtte 
karakteren af og følelsen af at bo i ”skoven”.

Friaraler i delområde I skal fremstå som grønt areal 
med et naturpræg med f.eks. højt græs eller lignende.

Der skal mod Teglvænget plantes træer som afgræns-
ning mod vejen. Træerne skal være opstammede 
vejtræer, der får en minimumshøjde på 12-15 meter. 
Træerne skal være egnet til at stå langs en vej og være 
løvfældende.

Der kan etableres grønne anlæg såsom vadier, grøfter 
eller regnbede til forsinkelse af overfladevand. Der kan 
ikke etableres regnvandsbassin.

Bevaring

Lokalplanområdet har mange karaktergivende træer, 
som bevares i lokalplanen. 

De sætligt bevaringsværdige træer skal beskyttes i 
en anlægsfase hvor der ikke må graves nærmere det 
enkelte træ end svarende til kronens bredde.

Det er vigtigt at trægrupper på 3-5 træer i videst mulig 
omfang bevares.

Omkring Teglværkssøen er der en randbeplantning 
som skal bevares. Randbeplantningen kan tyndes, så 

Eksempel på bebyggelsesplan over området
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Servitutter

Servitutter omkring dispensation til at udlede dræn-
vand til Teglværkssøen samt sikring af bevaringsvær-
dig beplantning aflyses i forbindelse med lokalplanens 
endelige vedtagelse. Servitutten omkring beplantning 
er i strid med lokalplanen, da den bevaringsværdige 
beplantning er revideret i nærværende lokalplan.

Højspændingsledningen gennem området er beskre-
vet i servitut 08.05.1978-20485-57. Dok om højspæn-
dingsledning mv.

Miljø

Der kan etableres støjskærm i form af støjvæg eller 
mur mod Ringkøbingvej og Teglvænget, støjskærmen 
skal begrønnes med beplantning på begge sider.

1.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL   
 ANDEN PLANLÆGNING
Lokalplanens forhold til kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning 
Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelsen.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med 
Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 
23.

Detailhandel

Der kan ikke etableres detailhandel inden for lokal-
plans område.

den fremstår som trægrupper på 3-5 træer rundt om-
kring søen. Randbeplantningen kan tyndes med 50-70 
%, som beskrevet på lokalplanens kortbilag 3.

Det eksisterende levende hegn mod idrætsarealerne 
mod nord og øst skal bevares. Der kan dog laves huller 
for stiadgang samt vejadgang, såfremt beplantningens 
karakter som et sammenhængende træk bevares. 

Træerne rundt om p-pladsen skal bevares, underbe-
plantningen kan tyndes for at skabe mere åbenhed i 
området. Der kan fjernes beplantning for at give plads 
til stiforbindelse.

Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Teglvænget 
og Ringkøbingvej.

Der udlægges i lokalplanen en 2,5 meter bred sti (a-b)
nord om campingpladsen. Stiforbindelsen er en del af 
en cykelforbindelse mellem Herning og Snejbjerg.

Rundt om Teglværkssøen udlægges en stiforbindelse 
som en privat fællessti med offentlig adgang. Stifor-
bindelsen vedligeholdes af grundejerforeningen.

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parke-
ringspladser til områdets anvendelse og sikre området 
mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets 
veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parke-
ringspladser.

Lokalplanen stiller krav om minimum 1½ p-plads pr. 
bolig samt 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhvervs- 
og foreningsformål. Ved boliger skal parkeringen 
etableres som fællesparkering.

SKOVENS STIER |  FORBINDELSESSTIER

Mellem parkering og boliger såvel som mellem stedets områder, indplaceres 
et varieret system a� s�er der, ikke kun �llader �ur�gt �orbindelse mellem � og 
B, men også indbyder �l langsom gang gennem området med rig le�lig�ed �l at 
nyde den omkringliggende natur.

Stier og veje i området
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Lokalplanens forhold til miljøet

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV 
arter

Herning Kommune har foretaget en vurdering af, om 
planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område 
samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det er Herning Kommunes vurdering, at bolig- og 
erhvervsområdet inden for lokalplanområdet ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nær-
meste Natura 2000 område ligger 12 km væk.

Det lokalplanlagte bolig- og erhvervsområde vil ikke 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV.

Herning Kommunes naturpolitik, ansvarsar-
ter mm.
Det vurderes, at bolig- og erhvervsområdet, ikke 
strider imod kommunens naturpolitik og tankerne bag 
den grønne struktur. Det vil være uden negative kon-
sekvenser for kommunale ansvarsarter. Det forudsæt-
tes, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag 
reguleres behørigt efter gældende lovgivning.

Lov om Miljøvurdering 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Program-
mer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis 
en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på 
miljøet.

Herning Kommune har i en Screening vurderet, at 
lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning 
på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke 
foretaget yderligere miljøvurdering.

Screeningen kan ses ved henvendelse på Herning 
Kommunes planafdeling.

Støj og vibrationer
Der henvises til miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier.

Jordforurening
Der er indenfor lokalplanområdet pt. ikke registreret 
arealer, der er kortlagt som muligvis forurenet eller 
forurenet i henhold til Lov om forurenet jord. Lokal-
planområdet ligger ikke inden for den områdeklassifi-
cerede del af byzonen.

Når et areal er kortlagt som muligvis forurenet eller 
forurenet inden for et lokalplanlagt område, kan lo-
kalplanens realisering være afhængig af, at der søges 
kommunen om en § 8 tilladelse efter Lov om forurenet 
jord.

Flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer, 
områdeklassificerede arealer samt vejarealer, skal på 
forhånd anmeldes til kommunen. Prøver af jorden 
skal analyseres for at afgøre, hvor jorden må anbrin-
ges. Er der ønske om genanvendelse af opgravet let-
tere forurenet eller forurenet jord, skal der søges skal 
der søges om § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelseslo-
ven hos kommunen.

Hvis der under et bygge- og anlægsarbejde konstate-
res en ukendt forurening, skal arbejdet standses og 
kommunen underrettes. Arbejdet må først genoptages 
efter 4 uger, eller når kommunen har taget stilling til, 
om der skal fastsættes vilkår til arbejdet.

Inden et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinsti-
tution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommer-
hus, skal ejer/bruger sikre enten, at de øverste 50 cm 
af jordlaget på den ubebyggede del af arealet ikke er 
forurenet, eller at der er etableret en varig fast belæg-
ning.

Affald
Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lo-
kalplanen udlægges areal til affaldsstationer for ind-
samling af erhvervs- og husholdningsaffald i overens-

FORBINDELSESSTI  |  STEMNING

Naturen har stor betydning for en attraktiv udvikling 
af området
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Skoleforhold
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i 
Vestervangsskolens skoledistrikt.

1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER
Herning Kommune
Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etab-
leres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, bør-
neinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, 
alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus 
eller institution på de arealer, som er registreret som 
jordforurenede, før Herning kommune har frigivet 
arealerne til formålet – jf. Jordforureningsloven.

Der må – uanset lokalplanens bestemmelser – ikke 
ske ændringer i tilstanden for fredningslinjer, skov- å- 
søbyggelinjer, og lignende jf. Naturbeskyttelsesloven, 
før der er givet dispensation hertil fra Herning Kom-
mune.

Lokalplanens delområde I  og II er omfattet af skov-
beskyttelseslinje. Herning Kommune vil i forbindelse 
med byggetilladelse give dispensation til skovbygge-
linjen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVA-
NA)

Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske 
ændringer i tilstanden for fredningslinjer, skov- å- sø-
byggelinjer, og lignende jf. Naturbeskyttelsesloven, 
før der er givet tilladelse til ophævelse / reduktion fra 
SVANA (med mindre der gives dispensation i hvert 
enkelt tilfælde).

Museer
Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske 
ændringer i tilstanden for gravhøje, sten- og jorddiger 
eller andre fortidsminder jf. Museumsloven, før der er 
givet tilladelse hertil fra henholdsvis Kulturstyrelsen 
eller Herning Kommune.

Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven 
sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersø-
gelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg.

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

Politiet
Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra po-
litiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der 
kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed 
og afvikling.

stemmelse med Herning Kommunes retningslinjer og 
regulativer på affaldsområdet.

Grundvand
Lokalplanen stiller krav om at veje og pladser, hvor 
der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige 
stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, 
at afstrømmende vand kan opsamles og ledes til kloak.

Befæstelsesgrad

Der må afledes overfladevand uforsinket til kloaksy-
stemet svarende til en befæstelsesgrad for boliger på 
50 % og erhverv på 60 %. Befæstelsesgraden omfatter 
bebyggede arealer samt arealer med fast belægning, 
hvorfra der afledes overfladevand.

Ønskes en højere befæstelsesgrad skal der ske en lokal 
forsinkelse af overfladevandet.

Bebyggelsesplan
Der er udarbejdet en bebyggelsesplan for boligområ-
det. Bebyggelsen viser, hvordan området kan bebygges 
og hvilken karakter en bebyggelse kan få i området. 
Bebyggelsesplanen og illustrationer skal ses som in-
spiration.

Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 
14.R3.1 for Campingplads på Ringkøbingvej i Herning 
samt del af 14.E14.1 for Erhvervsområde øst for Tegl-
vænget. Disse lokalplaner aflyses for det område, som 
er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endeli-
ge vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanens forhold til Herning Kommuneat-
las mm
Der er i Herning Kommuneatlas ikke registreret beva-
ringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet.

Teknisk forsyning
Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra 
private og offentligt ejede virksomheder på de respek-
tive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser.

Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må ta-
ges i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og 
kollektiv varmeforsyning har fundet sted.

Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i over-
ensstemmelse med Herning Kommunes spildevands-
plan og Herning Kommuneplan.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er ved 
Ringkøbingvej/Gl. Ringkøbingvej, umiddelbart syd for 
lokalplanområdet. 
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2.0    Lokalplanbestemmelser

Lokalplan nr. 14.BL2.1 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Teglparken i Herning

I henhold til lov om planlægning (Erhvervs- og Vækstministeriets lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 
og efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

§1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er:

1.1 at udlægge lokalplanens område til bolig-, erhvervs- og foreningsformål,

1.2 at sikre byggeri- og anlægs indpasning i landskabet,

1.3 at fastsætte bygningsregulerende bestemmelser,

1.4 at sikre vejadgange,

1.5 at sikre bevaring af eksisterende beplantning.
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§2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 
2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, 2 og 3, omfatter følgende matr.nr.: 21y, 38c, 38d,   
 38a, 21l, 21c samt del af matr. nr. 21a Vestervang, Herning Jorder samt alle parceller, der efter den 1. juni   
 2017 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanen ligger i byzone.

2.3 Lokalplanen inddeles i delområderne I, II, III og IV, som vist på kortbilag 2.

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1 Delområde I må anvendes til boligformål og foreningsformål.

3.2 Delområde II må anvendes til offentlige formål med tilknytning til Teglværkssøen. Delområdet afrænsens   
 mod søen af søens kronekant.

Kronekanten er overgangen mellem det skrånende terræn ned mod søen og det flade terræn.

3.3 Delområde III må anvendes til lettere erhverv, firmadomiciler og liberalt erhverv inden for virksomheds-  
 klasse 1 og 2, samt foreningsformål.

3.4 Delområde IV må anvendes til parkering og vejadgang.

3.5 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsy-  
 ningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, m.v.

3.6 Inden for delområde II kan der på fælles friarealer opstilles legeredskaber, bænke o. lign., som un-  
 derstøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske forsyning jf. § 3.5

3.7 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede varegårde og   
 lignende samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere og lignende samt lystbåde.

§4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
4.1 Delområde I og II vejbetjenes fra Ringkøbingvej som vist på kortbilag 2.

4.2 Delområde II, III og IV vedbetjenes fra Teglvænget som vist på kortbilag 2.

4.3 Boligveje skal udlægge med en kørebanebredde på minimum 5 meter. Enkelte steder kan vejen gøres smal - 
 lere for at dæmpe trafikken.

4.4 Stien a-b skal udlægges i en bredde af minimum 2,5 meter, stien løber nord om lokalplanområdet og er en  
 del af en cykelforbindelse mellem Herning og Snejbjerg.

4.5 Der skal etableres en privat fællessti med offentlig adgang rundt om Teglværkssøen, i princippet som vist   
 på kortbilag 2. Stien skal udføres som grussti og må have en bredde på maksimum 1,5 meter. Stien   
 vedligeholdes af den §14 nævnte grundejerforening.

4.6 Der skal minimum etableres følgende parkering:

•1½ p-plads pr. bolig. Parkeringen skal udlægges som fællesparkering. Par-
keringen kan være overdækket som åbne fælles carporte. 

•1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhvervs- og foreningsformål.

4.7 Belysning af vej-, stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede armaturer med en lyspunkts- 
 højde på maksimum 4 meter. 

4.8 Fælles arealer, veje og stier ren- og vedligeholdes i enhver henseende af den i §14 nævnte grundejerfor-  
 ening.
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§5 UDSTYKNING
5.1 Grunde til erhvervsformål må ikke udstykkes mindre en 1000 m².

5.2 Efter endt byggemodning må grunde til boligbebyggelse kun udstykkes som individuelle grunde med én   
 bolig pr. ejendom. Grundene skal udstykkes som sokkelgrunde med et forareal på én side af bygningen.   
 Forarealet skal have en bredde på op til 5 meter.

§6 TEKNISKE ANLÆG
6.1 Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning jf. § 3.5, skal placeres samlet langs vej eller naboskel og skal   
 have samme diskrete udformning og farve.

6.2 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsy- 
 ningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 

6.3 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

6.4 Arealer omkring affaldsstationer skal med beplantning gives et ordentligt og grønt udseende.

§7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Delområde I

7.1 Der kan bygges 6000 m² etageareal inden for delområdet. Det bebyggede areal må dog kun være 2000 m².

7.2 Bebyggelse inden for delområdet skal opføres som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse. Bebyggelsen   
 skal opføres primært med lodrette lejlighedsskel, som f.eks. række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse.

7.3 Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager.

7.4 Bebyggelse må opføres med en maksimum højde på 12 meter.

Skorstene, antenner, inddækket ventilationsafkast og lignende, kan dog have en større højde.

7.5 Der skal etableres direkte adgang fra terræn til den enkelte bolig. Der kan dog etableres udvendige trapper  
 til 1. sal.

7.6 Der kan ikke etableres svalegange.

7.7 Der må ikke opføres bebyggelse nærmere søen end 10 meter.

Delområde II

7.8 Der må kun opføres bebyggelse til områdets nødvendige funktioner som grønt rekreativt området med en   
 maksimum bygningshøjde på 4 meter og et maksimum areal på 50 m² pr. enhed.

Delområde III

7.9 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 50 %.

7.10 Bebyggelse må opføres i op til 3 etager og med en maksimum bygningshøjde på 12 meter.

7.11 Bebyggelse mod Ringkøbingvej skal opføres i den på kortbilag 2 viste facadelinie 17 meter fra vejskel.

7.12 Tekniske bygningsdele som for eksempel ventilation, klimaanlæg mm. skal indeholdes i bygninger eller på  
 anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. De tekniske faciliteter må ikke    
 være fremtrædende.

7.13 Der må ikke opføres bebyggelse nærmere søen end 8 meter.

Delområde IV

7.14 Der må ikke opføres bebyggelse inden for delområdet.
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§8 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN
Delområde I

8.1 Bebyggelse inden for delområdet skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer og indgå i  
 en helhed med det omkringliggende landskab. 

8.2 Bygningers ydermur skal fremstå i jordfarver.

8.3 Bygninger inden for delområdet skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller træ.

Mindre bygningsdele samt carporte kan desuden udføres i andre materialer.

8.4 Bebyggelse skal udføres med saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag.

8.5 Tage skal udføres med teglsten, tagpap eller fiberbeton (f.eks. eternit).

Flade tage kan udføres med andre egnede materialer.

8.6 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer.

For tagsten må glansværdien maksimalt være 33.

8.7 Bygninger må ikke udføres med valm.

Delområde II

8.8 Der kan opføres bebyggelse i træ eller andre lette materialer. Bebyggelsen skal fremstå i mørke afdæmpede  
 farver og tilpasses det omgivne landskab.

Delområde III

8.9 Bebyggelse inden for delområdet skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer og   
 indgå i en helhed med det omkringliggende landskab. 

8.10 Der må ikke bruges skæmmende eller reflekterende materialer der kan give gener for oplevelsen af det   
 omkringliggende landskab. 

8.11 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer.

For tagsten må glansværdien maksimalt være 33.

8.12 Bygninger må ikke udføres med valm.

8.13 Ved nybyggeri skal solceller eller solfangere integreres i bygningsarkitektur.

8.14 Solceller eller solfangere kan ikke opsættes på terræn.

Delområde IV

8.15 Der kan ikke opføres bebyggelse inden for delområdet.

Skiltning i lokalplanens delområde III

8.16 Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende for trafi- 
 kanter og omkringboende.

8.17 Belysning af skilte skal udføres med indvendig belysning, således at kun skilteteksten og/eller logo fremstår  
 lysende, alternativ med corona-belysning.

8.18 Oplysning af facader tillades ikke.

8.19 Faste baldakiner, markiser o. lign. tillades ikke.

8.20 Digitale skilte tillades ikke.

Skiltning på facader

8.21 Den primære skiltning kan være skiltning på én facade. Såfremt en virksomhed eller forening ligger med   
 facade mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
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8.22 Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.

8.23 Såfremt der er flere firmaer på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skil- 
 tekoncept.

Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering.

8.24 Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning.

8.25 Udhængsskilte tillades ikke.

8.26 Skilte opsat over murkrone tillades ikke.

Fritstående skilte

8.27 Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående skilte.

8.28 Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.

8.29 Fritstående skilt mod Ringkøbingvej kan gives en højde på højest 5 meter og med en bredde svarende til 1/5  
 del af højden på skiltet.

8.30 Skiltningen skal samordnes, hvis der er flere virksomheder på den enkelte ejendom. Samordning betyder   
 ens størrelse og ligeværdig placering.

8.31 Flagstænger tillades ikke.

§9 UBEBYGGEDE AREALER
9.1 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal anlægges og   
 vedligeholdes som grønt areal med et naturpræg som f.eks. højt græs.

9.2 Det på kortbilag 2 viste grønne areal i lokalplanens delområde III må ikke bebygges og der på ikke være   
 oplag.

9.3 Der må afledes overfladevand uforsinket til kloaksystemet svarende til en befæstelsesgrad for boliger på     
 50 %, dette gælder inden for lokalplanens delområde I.

9.4 Der må afledes overfladevand uforsinket til kloaksystemet svarende til en befæstelsesgrad for erhverv på    
 60 %, dette gælder for den enkelte grund inden for lokalplanens delområde III.

9.5 Ønskes en højere befæstelsesgrad skal der ske forsinkelse af overfladevandet på egen grund i lokalplanens  
 delområde III og for delområdet under ét i delområde I.

9.6 Forsinkelse skal ske som åbne grøfter, vadier eller regnbede. Der kan ikke anlægges regnvandsbassin. 

9.7 I delområde II skal der være mindst mulig befæstelse, området skal fremstå som et grønt område.

9.8 Parkeringsarealet inden for delområde IV skal udføres med permeabel belægning, såsom grus, græsarme-  
 ring el. lign.

9.9 Inden for lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lign-    
 ende eller ophobes nogen form for affald.

§10 TERRÆN
10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter.

Der kan dog terrænreguleres mere for etablering af interne veje i området, terrænreguleringen skal tilpas-
ses landskabet.

10.2 Der skal ved terrænregulering tages hensyn til de bevaringsværdige træer, som er vist på kortbilag 3.
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§11 HEGNING OG BEPLANTNING
11.1 Ny beplantning inden for lokalplanområdet skal bestå af egnstypiske og overvejende løvfældende træer og  
 buske.

11.2 Beplantningen rundt om Teglværkssøen skal fremstå som enkeltstående træer som gør det muligt at få kig  
 og adgang til søen.

11.3 Der skal etableres levende hegn omkring de private uderum til boligerne.

11.4 Der skal etableres levende hegn som afgrænsning mod boldbanerne.

11.5 Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn mod boldbanerne mod nord og øst. Maksi-  
 mum højde på hegnet er 1,8 meter.

Trådhegnet må ikke være synligt fra ydersiden.

11.6 Det på kortbilag 2 viste grønne areal i lokalplans delområde III skal beplantes med grupper af opstammede  
 træer med en lav bundbeplantning. Maksimum højde på bundbeplantningen er 1 meter. 

11.7 En støjvæg/mur mod Ringkøbingvej skal begrønnes med beplantning på begge sider, så den fremstår som  
 et grønt, levende element.

§12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

12.1 ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende,

12.2 ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt, og

12.3 ejendomme er tilsluttet private eller offentligt ejede forsyningsledninger. 

§13 MILJØ
13.1 Veje, pladser og parkeringspladser for kørsel med motorkøretøjer eller håndtering af miljøfarlige stoffer   
 skal udføres med en fast belægning, som muliggør opsamling af afstrømmende vand.

13.2 Der kan mod Ringkøbingvej etableres støjvæg/mur, som skal begrønnes på begge sider med beplantning,   
 så den fremstår som et grønt element.

§14 GRUNDEJERFORENING
14.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokal  
 planområdet.

14.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når Herning Byråd forlanger det, dog senest når 50 % af de udstykkede  
 grunde er bebygget og ibrugtaget.

Såfremt grundene udstykkes etapevis indtræder medlemspligten når 50 % af de udstykkede grunde i etapen 
er solgt eller når Herning Kommune forlanger det.

14.3 Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg.

14.4 Grundejerne har pligt til at tage skøde på fællesarealer.

14.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Herning Byråd.

14.6 Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra naboområder, sammenslutter sig   
 med grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i   
 flere selvstændige foreninger.
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§15 BEVARING
15.1 De på kortbilag 3 viste bevaringsværdige træer, som er beskrevet som særligt bevaringsværdige, skal   
 bevares. Der skal i en anlægsfase holdes en afstand til træerne svarende til det enkelte træes krone bredde.

15.2 De på kortbilag 3 viste bevaringsværdige træer skal i videst mulig omfang bevares.

15.3 De på kortbilag 3 viste randbeplantninger skal bevares. De skal fremstå som enkeltstående træer eller min  
 dre trægrupper 3-5 træer. Randbeplantningerne kan tyndes ud fra de på kortbilag 3 beskrevne procenter. 

Udtyndningsprocenterne er udarbejdes ud fra beplantningen ved lokalplanens udarbejdelse i 2017.

15.4 Randbeplantningen nr. 5 skal bevares som afskærmning mod idrætsområdet, det kan dog udtyndes i be-  
 grænset omfang.

15.5 Ved nybyggeri, terrænregulering og andet anlæg skal der tages hensyn til de bevaringsværdige træer og   
 deres rodnet.

15.6 Det eksisterende levende hegn mod boldbanerne mod nord skal bevares. Der kan laves huller til stiforbin-  
 delse samt adgangsvej.

15.7 Træerne i lokalplanens delområde IV skal bevares rundt om p-pladsen, underbeplantningen kan tyndes for  
 at skabe mere åbenhed i området. Der kan fjernes beplantning for at give plads til den §4.4 beskrevne sti-  
 forbindelse.

§16 SERVITUTTER
16.1 Følgende privatretslige tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-  
 stemmelser og skal aflyses fra tingbogen:

07.05.14 Dispensation til at udlede drænvand til Teglgærkssøen

§17 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN
17.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplanerne   
 14.R3.1 - Campingplads på Ringkøbingvej i Herning vedtaget 18. juni 2013 samt lokalplan 14.E14.1 -   
 Erhvervsområde øst for Teglvænget vedtaget 30. oktober 2001, for de/det område der er omfattet    
 af nærværende lokalplan.

§18 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge § 18 i Lov om Planlæg-
ning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i 
sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen.

Herning Byråd kan ifølge planlovens § 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen 
ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny 
lokalplan.

I henhold til Planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over 
ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
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19 Vedtagelsespåtegning

3.0 Vedtagelsespåtegning

Ulrik Hyldgaard

Formand for Byplanudvalget

Jørgen Krogh

Direktør By, Erhverv og Kultur

Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den 29. august 2017.

På Byrådets Vegne

Således vedtaget endeligt af Herning Byråd den 19. december 2017.

På Byrådets Vegne

Bekendtgjort på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk) den 21. december 2017.

Ulrik Hyldgaard

Formand for Byplanudvalget

Jørgen Krogh

Direktør By, Erhverv og Kultur



Lokalplangrænse

SIGNATURFORKLARING

Vejadgang

Delområder

Højspændingsledning

Lokalplangrænse

SIGNATURFORKLARING

Lokalplangrænse

SIGNATURFORKLARING

Delområder

Eksisterende trærække som skal bevares

Særligt bevaringsværdigt træs som skal bevares. I anlægsfasen 
må der ikke graves nærmere træet svarende til kronens bredde

Bevaringsværdige træer 

§3 sø

Nye træer

Facadelinie mod Ringkøbingvej

Grønt areal 

Bevaringsværdig randbeplantning, som kan tyndes i forskellige grader 

Bevaringsværdig randbeplantning, som kan tyndes op til 50 %

Bevaringsværdig randbeplantning, som kan tyndes op til 70 %

Bevaringsværdig randbeplantning, som kan tyndes op til 70 %

Bevaringsværdig randbeplantning, som kan tyndes op til 50 %

Bevaringsværdig randbeplantning, som bevares som afskræmning mod 
idrætsområde, kan tyndes men karakteren af levende hegn skal bevares

Bevaringsværdig randbeplantning, som bør bevares som afskærmning 
mod vej
Bøgehæk som bevares som afgrænsning, kan erstattes af ny beplantning i 
forbindelse med anlæg af sti og vejadgang
Bevaringsværdig træbeplantning omkring p-plads, underbeplantning kan 
tyndes for at skabe mere åbenhed i området

Udtyndningsprocenterne er udarbejdet ud fra beplantningen ved lokalplanens udarbejdelse i 2017.
Se ovenstående oversigtsfoto med beplantning fra 2017.
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