
Funder Kirkeby  
Inden for de sidste 100 år er byen for alvor vokset op omkring 
den kullede kirke fra omkring 1150, med tilhørende kirkegård. 
Den lille middelalderkirke uden tårn er opført af kvadersten. 
Kirken har status af Hærvejskirke. De mange kirker langs 
Hærvejen blev tidligere benyttet som pejlemærker for de 
vejfarende. 

Især mod vest ”indrammer” ældre længebebyggelse både kirken 
og kirkegården. Området ved kirken fremstår stadigvæk som 
”byens centrum”. Umiddelbart syd for kirken er byens eneste 
dagligvarebutik. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold 
hertil. Især øst for butikken. Tæt herved findes både 
børneinstitution og forsamlingshus. Resten af byen domineres af 
nyere parcelhusbebyggelser. 

MÅLSÆTNING 

Silkeborg Kommune vil: 

� Fastholde området syd for kirken, som byens naturlige 
centrum for både centerfunktioner og offentlig 
servicevirksomhed. Nybyggeri og renovering i området 
ved kirken, skal ske med respekt for det oprindelige 
landsbymiljø.  

� Udarbejde en detaljeret strukturplan for byudviklingen 
med henblik på, at byen via en lokalplan får ændret status 
fra landzone til byzone.  

� Indarbejde en nordlig omfartsvej i strukturplanen, så byen 
kan aflastes for gennemkørende trafik. Fra omfartsvejen 
skal der være visuel kontakt til kirken. En omfartsvej er 
forenelig med, at der allerede nu kan etableres 
hastighedsdæmpende foranstaltninger, med henblik på 
sikker skolevej for bløde trafikanter.  

� Sikre, at der i strukturplanen anvises mulighed for at 
etablere et grønt område mod motorvejen. I området kan 
der etableres regnvandsbassiner og støjvolde mod 
motorvejen. Disse skal primært etableres i form af 
beplantede jordvolde, som skal have et landskabeligt 
udtryk.  

ÆNDRINGER OG NYE AREALUDLÆG 

� For rammeområde 14-B-81 er der foretaget justeringer af 
grænsen mod nordvest. Den følger nu primært 
eksisterende skel.  

� Rammeområde 14-B-86 er lagt sammen med 
rammeområde 14-B-82, da rammerne har samme 
bestemmelser.  



Funder Kirke - en middelalderkirke som også er Hærvejskirke. 

Børneinstitutionen Klokkeblomst. 

Busvendepladsen ved købmanden. 



Nye motorvejsanlæg set syd for Funder Kirkeby ved 
Skærskovvej. 


