Silkeborg Kommune

Område ved Håndværkervej og Viborgvej

LOKALPLAN 131.03

Lokalplan nr. 131.03
for et område ved
Håndværkervej og
Viborgvej.
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LOKALPLANENS FORN~L.

Lokalplanen omfatter et område nord for
Håndværkervej og vest for Viborgvej,
således som det fremgar af oversigtskort 1 og 2.
Lokalplanens formål er,

at give mulighed

for at opfØre både
tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse
i lokalplanens område,

at den åben-lave og den et-lave bebyg-

gelse placeres adskilt,

at bevare
-

mest muligt af den eksisterende skovbeplantning,

at udnytte terrænformerne ved udform-

a

I

ningen af boligerne, og

OVERSIGTSKORT 1

1 : 25.000

at begmnse stØjgener fra Viborgvej i
lokalplanonirådet.

LOKALPLANENS INDHOLD.

Langs Viborgvej skal etableres en støjafskrmning.

Eksisterende forhold:
En stor del af lokalplanområdet er tilplantet med skov. En anden stor del af
lokalplanområdet anvendes til planteskole.

Som forudsætning for ibrugtagning af ny
bebyggelse fastlægges bestemmelse om
tilslutning til Silkeborg kommunale
fjernvarmeforsyning, etablering af fællesarealer, stØjafskaxmning samt tilslutning til fællesantenneanlæg.

Lokalplanområdets Østgrænse udgØres af
Viborgvej, hvorfra der er en del st@j.
Fremtidige forhold:
(se oversigtskort 2 )

LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE
PLANLIEGNING FOR OMRADET.
Kommuneplan 1985-1995.

Med lokalplanen opdeles lokalplanområdet således, at stg5rstedelen af området
udlægges til tæt-lav boligbebyggelse
med mulighed for at opfØre 50-90 boliger (område II, III og IV).
En mindre del af lokalplanomradet udlægges til aben-lav boligbebyggelse
med mulighed for at opfØre 18 nye boliger (område I).
Skovbeplantningen i omrade Vi og VII
skal bevares.
Området trafikbetjenes fra den eksisterende vej Håndverkervej.
Langs Viborgvej reserveres areal til en
cykel- og gangsti.

Lokalplanen indebrer mulighed for at
bygge 68-108 boliger.(Hvor mange boliger, der kan bygges, afhienger af de
valgte boligstgrrelser).

I kommuneplanen forudsættes der anlagt
en forbindelsesvej mellem Viborgvej og
Ringvejen. Forbindelsesvejen kan kun
berØre lokalplanområdet for s å vidt angar en ny hØjresvingsbane ved Viborgvej. Selve forbindelsesvejen forventes
etableret syd for lokalplanområdet. Der
regnes i kommuneplanen med etablering
af hovedstier langs begge sider af Viborgvej. Stierne langs Viborgvej vil
prineert skulle være cykelstier. Både
hØjresvingsbanen og en cykel- og gangsti forventes at kunne etableres inden
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for en vejbyggelinie på 17,5 m + hØjdetillæg.
(Lokalplanen pålægger en vejbyggelinie
på 17,5 m, mens der hidtil har været
tinglyst en vejbyggelinie på 12,5 m).
Lokalplanomradet forbindes med stier
til kommuneplanens hovedstier langs Viborgvej og sydvest for Balleskolen.
Trafikken til og fra skole, idræt og et
fremtidigt indkgbscenter ved Balle Kirkevej kan dermed foregå sikkert.
Næsten hele lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde
3161. I forbindelse med lokalplanlægningen er kommuneplantillæg n r . 5 udarbejdet. Kommuneplantillægget muliggØr
boligbebyggelse i 2 etager.
Den sydligste del af lokalplanområdet
er beliggende i rammeområde 3191. Den
del af Viborgvej, der er beliggende i
lokalplanområdet, er omfattet af rammeomrade 3162.
Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent er if$lge kommuneplantillægget
25. Ved samlet bebyggelse er den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent 25 for
et område som helhed. Som det fremgår
af tallene nedenfor, overskrides den
maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed ikke.
Hele lokalplanområdet er på ca. 111.000
m2.
Område I er udlagt til parcelhusbebyggelse og er 6 ca. 17.000 m2.
Områderne II, III'og IV er udlagt til
tæt-lav bebyggelse og fællesarealer og
er på ialt ca. 29.000 m2.
Områderne VI og VII er udlagt til fællesarealer og er på ialt ca. 52.000 m2.
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halv underetage. Dog kan der nord for
vejen H-J i område IV bygges i 1 etage
med udnyttelig tagetage.
Den maksimale bygningshØjde er 8,5 m i
områderne I, II, III, IV og V.
Der skal ifØlge kommuneplantillægget
indrettes 2 p-pladser pr. bolig. Ved
samlet bebyggelse kan byrådet mindske
kravet til parkering.
Der skal være kollektiv varmeforsyning
i området.
Kommuneplanen indeholder en generel
rammebestemmelse angående stØj.
"Ved udlæg af arealer til stØjfØlsom
anvendelse skal det sikres, at det beregnedelækvivalenteudendØrs stØjniveau, som påfØres området, ikke overstiger 55 -(A)."
En trafiktælling fra 1983 viser, at der
er talt 4.700 kØretØjer på den pågældende strækning af Viborgvej. Trafikbelastningen kan beregnes til 5.200 kØretgjer i 1986. Dette giver et StØjniveau
på 66 dB(A) i en afstand 10 m fra vejmidte. Man skal 40-80 m væk fra vejmidten for at nå ned på et stgjniveau på
55 dB(A).
Den store variation i afstandsfastsættelsen skyldes de uens terrænformer.
Det er nØdvendigt at stgjafskærme den
del af lokalplanområdet, der ligger
nærmest Viborgvej. I lokalplanen kræves
etableret en stØjvold.
En stajberegning viser, at efter etablering af stØjvolden vil stØjniveauet
hverken ved boligerne (i 1. sals hØjde)
eller på opholdsarealerne overstige 55
dB(A)
Lokalplan.

_--

Omrbde VIII er udlagt til vejanlæg-ogstØjbeskyttelse og er på ca. 1 1 .O00 m2.
Den maksimale tæt-lav bebyggelse er på
ca. 13.000 m2 etageareal.
I område I, II og V & der maksimalt
bygges i 1 etage med udnyttelig tagetage
I omrade III og IV skal der p.g.a. terrænforholdene bygges i 1 etage med en

&&@mlplan nr. 131.04 ophves inden for
lokalplanområdet omfattet af nærveende
icskalplan.
Varmeplan.
I varmeplanen forudsættes området tilsluttet Silkeborg kommunale fjernvarmeforsyning. Omradet vil blive tilsluttet
fjernvarmenettet, efterhånden som det
bebygges.
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Lokalplanområdet er beliggende i spildevandsplanens områder H05, H06, H50,
H51 og H90. Lokalplanområdet kan uden
problemer kloakeres og kobles på regnog spildevandsledninger i Håndværkervej.
Skovbyggelinie.
Skovbyggelinien er ophævet for lokalplanområdet, jfr. brev fra Fredningsstyrelsen af 16. juni 1982.
Fgedskov

.

Der er fredskov på en del af det areal,
der skal bevares som skov, samt en del
af det areal, der kan bebygges. Bebyggelse på det fredskovpligtige areal kan
ske, når Skov- og Naturstyrelsen enten
har ophaevet eller suspenderet fredskovpligten.
Ve jbyggelinie ved Viborgvej.
I lokalplanen kræves der etableret en
stØjafskaumning i form af en st4jvold. StØjvolden placeres delvis inden
for den tinglyste byggelinie.
Sdfremt Viborgvej mod forventning skal
udvides, vil stØjvolden skulle erstattes af en stØjskaarm. Byrådet vil i dette tilfælde være indstillet på at d i s pensere fra lokalplanen, så det er muligt at opfØre en stØjskærm i stedet
for en stØjvold.
Grundejere i lokalplanens omrAder II,
III og IV skal bekoste etablering af
stØjvold. I tilfaelde af udvidelse af
Viborgvej skal de samme grundejere bekoste en fjernelse af stØjvolden og
etablering af en stØjskærm.
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-------3. OMadets anvendelse.

----

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgØrelse nr. 391 af 22. juli 1985)
fastsættes herved fØlgende bestemmelser
for det i afsnit 2 . 1 nævnte område.

.-_

_
..
..

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes
til boligfodl, dog med nedennævnte undtagelser (3.2).

3.2

Kommunalbestyrelsen kan tillade,
at der $ ejendommene drives en
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfares i boliger under
forudsætning af ,

1 . Lokalplanens f o d l .

at virksomheden
1.1

drives af den, der
bebor den pågældende ejendom,

Lokalplanens formål er,

at virksomheden efter
-

kommunalbestyrelsens skØn drives på en
sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets
karakter af boligområde ikke
brydes,

at give mulighed for at opfØre både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanens område,
at den
-

nye, åben-lave og den tætlave bebyggelse placeres adskilt,

at bevare mest muligt af en eksisterende skovbeplantning,

at virksomheden
-

ikke medfarer ulempe for de omboende, og

at udnytte
-

terrænformerne ved udformningen af boligerne, og

at virksomheden
-

ikke medfarer behov for parkering, der ikke er
plads til på den pågældende
ejendom eller dennes del af områdets fælles parkeringsarealer.

at begrænse stØjgener fra Viborgvej i lokalplanområdet.

2. d d e t s af<rr;iparnning og zonestatus.

3.3
2.1

Lokalplanen afgmenses som vist på
vedhæftede kortbilag, tegning nr.
1.313.004 af 1. december.1986 og
omfatter fØlgende matrikelnumre:
507, 509 e, del af 497 a, del af
504 b, dei af 508 a, del af 512 a,
del af umatrikuleret vejareal "ce"
(Viborgvej) og del af umatrikuleret vejareal "ka" (Håndværkervej) ,
alle Silkeborg markjorder samt alle parceller, der efter den l.
marts 1986 udstykkes fra den del
af ejendommene, der er beliggende
inden for lokalplanområdet.

Område I.
3.4

Bebyggelsen d kun bestå af åbenlav boligbebyggelse.

3.5

Der må på hver ejendom kun opfØres
eller indrettes en bolig til en
familie

.

Lokalplanområdet er beliggende i
byzone.
2.2

Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II, III, IV, V, VI, VII
og VIII.

Inden for lokalplanomådet kan der
opfØres energiforsyningsanlæg,
fællesantenneanlæg, kloakpumpestation m.m., når placering og udformning efter byrådets skØn i
passende omfang tilpasses den omliggende bebyggelse.

Område II, III og IV.
3.6

Bebyggelsen må kun bestå af a t lav boligbebyggelse. Der kan herudover opfØres et fælleshus for
områdets beboere. Boligerne skal
opfØres som rækkehuse. Hver bolig
må bebos af en familie.
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plan, som angivet i bestemmelse
6.4.
3.7

Bebyggelsen må kun bestå af et
parcelhus for en familie.
Område VI og VII.
Området skal anvendes til fælles
formål for lokalplanområdets beboere og for skovens vedkommende
desuden for beboere i lokalplan
nr. 131.04. Den eksisterende skovbevoksning s k a l bevares.

3.8

Område V, VI og VII.
4.7

5. Vej-, sti- og parkeringsforhold.
5.1

Område I vejbetjenes fra vej A-B
og vej C-D. Område II vejbetjenes
fra vejene C-E, E-F, F-G og F-H.
Område III vejbetjenes fra vej
H-I. Område IV og område V vejbetjenes fra vejene H-J og J-K.

5.2

Der udlcegges areal til fgjlgende
nye veje med en beliggenhed som
vist på kortbilaget.

Område VIII.
3.9

Viborgvej kan udvides inden for
vejbyggelinien.
Inden for vejbyggelinien kan der
desuden placeres en cykel- og
gangsti og en stgjjvold.
Uden for vejbyggelinien kan der
placeres en adgangsvej og parkeringspladser eventuelt med carporte.

Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen

4. udstykninger.

Område I.
4.1

4.2

Udstykning & kun foretages i
overensstemmelse med den på kortbilaget viste retningsgivende udstykningsplan.

-

4.4

Yderligere udstykning skal ske i
overensstemmelse med den på kortbilaget viste retningsgivende udstykningsplan.

4.5

Grunde må ikke udstykkes med en
st@rrelse, der er mindre end 150
m2. Grunde må endvidere ikke udstykkes med en bredde, der er mindre en 8 m og en grunddybde, der
er mindre end 18 m.

4.6

Inden der kan ske udstykning, skal
der -re godkendt en bebyggelses-

i
i
i
i
i
i
i
i
i

en
en
en
en
en
en
en
en
en

bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde

af
af
af
af
af
af
af
af
af

8 m.
8 m.
10 m.
10 m.
10 m.
10 m.
10 m.
10 m.
10

m.

Vejprofiler udfØres i princippet
som vist på illustration 1-3 på
side 8.

Omrade II, III og IV.
Områderne kan hver udstykkes som
en storparcel.

C-D
C-E
E-F
F-G
F-H
H-I
H-J
J-K

Veje og stier udiægges efter vejlovgivningens procedure.

~

4.3

A-B

Der udlægges areal til nye 3 m
brede stier med en beliggenhed som
vist $ kortbilaget.

Ingen grund må udstykkes med et
areal mindre en 700 m2.

_ .-

Områderne V, VI og VII må ikke udstykkes.

5.3

Der skal indrettes vendepladser
for enden af vejene,
A-B

,

C-D ,
F-G ,
H-I Og
H-J
5.4

Der pålægges i område VIII byggelinie langs Viborgvej 17,5 m fra
vejmidte. Hertil skal tillægges et
niveautillæg, der udregnes som 1 m
+ 1,5 x niveauforskellen mellem
vejbanens og det omliggende terxæns niveau i en afstand 17,5 m
fra vejmidte.
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5.5

5.6

Meiiem vejbane og byggelinie må
der ske udvidelse af Viborgvejs
vejbane, etablering af en cykelog gangsti, etablering af skråningsaniæg og etablering af stØjvold. Herudover kan der kun ske
beplantning. StØjvold og sti placeres i princippet som angivet på
illustration 4 og på kortbilaget.
Der henvises iØvrigt til bestemmelse 8.6 og 9.3.

ILLUSTRATION 1. VEJPROFIL VEJ H-l OG F-G.

A

I område I og V skal der indrettes
2 parkeringspladser pr. bolig.

-

I område II skal der indrettes 1,5
parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne kan placeres ved
den enkelte bolig eller som samlede parkeringspladser i område II
og/eller i område VIII i principDe-t-som angivet på kortbilaget.
6p til 1/3 af parkeringspladserne
kan anlægges i vejsiden s o m vist
på illustration 1 og 2 side 8 .
I områderne III og IV skal der
indrettes 1,5 parkeringsplads pr.
bolig. Parkeringspladserne kan
placeres ved den enkelte bolig eller som samlede parkeringspladser
som vist på korbilaget.
Op til 1/3 af parkeringspladserne
kan ankegges i vejsiden som vist
på illustration 1 og 2 side 8.

ILLUSTRATION 2.. VEJPROFIL VEJ C-E, E-F,
F-H OG H - J .

2.5Y

BREDDE:

2.5M

5M

*

ANVENDELSE:

FORTOVI
VEJBANE
BELYSNING

MATERIALE

GRRS

PARKERING/
BEPLANTNING

ASFALT

BELÆGNINGSSTENIGRILS

ILLUSTRATION 3. VEJPROFIL VEJ A - 6 OG C-D.
I

60 BebyggeIsens anfang og placering.

6.1

I områderne I og V nd bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.

I områderne II, III og IV må etagearealet for den enkelte bolig
ikke overstige 150 m2. Etagearealet for et fælleshus må ikke overstige 200 m26.2

BREDDE:

0’5M7-

ANVENDLLSE: RABAT/
MATERIALE:

5M

* 2.5M

VEJBANE

BELYSNING
GRÆS
ASFALT

PARKERINGI

BEPLANTNING
BELÆGNIWSSTENIGRÆS

Der må i område I opfØres 18 nye
parcelhuse.
Der n d i område II opfØres 20-32
boliger udformet som rækkehuse.

ILLUSTRATION
VIBORGVEJ.

4. AREALANVENDELSE LANGS

Der n-& i område III opfares 20-36
boliger udformet som rækkehuse.
Der n-& i område IV opfØres 10-19
boliger udformet som rækkehuse.

.

.

IOM
BYGGEFELT

IOM
VEJ

.

13-15 m
STØJVOLD

.

4M
CYKELSTI
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ILLUSTRATW 5. SNIT I VEJ H-I.

6.3

Gulvniveauet for en boligs etage
Mermest vejbanen (ikke kælderetage) må ikke afvige mere end 0,5 m
fra vejbanens niveau det pågældende sted.

6.4

Ved ansØgning om byggetilladelse
skal der for område I gØres rede
for nuværende og fremtidige terrænforhold på grunden. Skæringslinier mellem bygning og eksisterende og fremtidigt terræn skal indtegnes på byggeprojektet.

HIVE

CAR-1poRT

.
VEJ

10Y

BYGUFELT

.
HAVE

ILLUSTRATION 6. SNIT I VEJ F - G .

Ved ansØgning om byggetilladelse
skal der for områderne II, III og
IV indleveres en bebyggelsesplan
for hele det pågaeldende område med
angivelse af de nuwrende og fremtidige termforhold med angivelse
af koter for den enkelte bolig.
6.5

GL.TERRÆN

.

X>M . S M .
BYGGE- CARHAVE
FELT PORT

IOM
VEJ

.SM.
IOM
CAR- BYGGEPORT FELT

.

C N Y T
TERRÆN
HAVE

I områderne II, III og IV skal en
boligs facade placeres i facadelinien som vist på kortbilaget.

6.6

I områderne II, III og IV skal bebyggelse placeres inden for de på
kortbilaget viste byggefelter.

6.7

Intet punkt af en bygnings ydervæg
eller tagflade må gives en hØjde,
der overstiger 8,5 m over terræn
(d.v.s. den godkendte kote for det
$geldende byggeri) d i t efter
reglerne herom i bygningsreglementet.

ILLUSTRATION 7. SNIT I STØJVOLD'

ZONE
MED
BEPLANTNING

SKR~ING
MED
BEPLANTNING

KRONE
MED
BEPLANTNING

SKF~NING
MED
BEPLANTNING

ZONE
MED
BEPLANTNING

Bygningshajden må samtidig ikke
overstige 0,6 x afstanden til modstående vejskel.
6.8

Bygninger i område III og IV skal
udfares med 1 etage med en halv
underetage, som vist på illustration 5 på side 9. Her må tagetage
ikke udnyttes.
Dog må bygninger Øst for vej H-J
opfares med 1 etage eventuelt med
udnyttelig tagetage.
6.9

6.10

W l e s parkeringspladser kan med
byrådets godkendelse udfØres med
carporte.

6.11

Tagene skal være symmetriske saddeltage.

Bygninger i område I, II og V må
ikke opfØres med mere end 1 etage
med udnyttelig tagetage.

Hvor garage placeres ved den enkelte bolig, kan garagen placeres
som en del af boligen.
Carporte kan placeres i princippet
som vist på kortbilaget.

For garager, carporte, udhuse og
mindre bygningsdele kan der dog
ses bort fra denne bestemmelse.
6.12

I område II skal tagets vinkel med
det vandrette plan være 45-50°.

I områderne III og IV skal tagets
vinkel med det vandrette plan -e
25-30°.
Dog skal bygninger Øst for vej H-J
opfgres, så tagets vinkel med det
vandrette plan er 45-59O.
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Carporte, garager, udhuse og mindre bygningsdele kan gives en taghældning ned til 5O med det vand.rette
plan.

8.4

I område II, III og IV skal hegn
mod vej og sti etableres som levende hegn.

7. Bebyggelsens ydre frennraden.
7.1

Skiltning og reklamering må kun
finde sted med byrådets tilladelse
i hvert enkelt tilfælde.

7.2

Bebyggelsen skal have et ensartet
arkitektonisk præg. Eksempelvis
ensartet materialevalg og ensartet
farvesammensætning i hvert af områderne II, III og IV.

7.3

Inden for lokalplanområdet må ter=regulering
kun finde sted, såfremt terrænreguleringen er godkendt af byrådet f.eks. i forbindels med en byggetilladelse.

7.4

Der m& kun opsættes udvendige antenner i form af en fællesantenne
jfr. bestemelse 9.4.

8.5

I område VI og VII må der kun ske
rydning af skov i forbindelse med
skovdrift. Herudover må der kun'
ske rydning med byrådets godkendelse.

8.6

StØjvolden anlægges på et areal
10-25 m fra Viborgvejs vejmidte
som angivet på kortbilaget og på
illustration 4 og 7.
StØjvolden skal være 3 m hØj målt
i forhold til Viborgvejs vejbane
Øst for stØjvolden.
StØjvolden skal beplantes. Beplantningen må kun udflres i overensstemmelse med et af byrådet
godkendt projekt.
De fØrste 5 år skal beplantningen
plejes efter et af byrådet godkendt plejeprogram.
(Se i Øvrigt bestemmelserne 5.5 og
9.3 og fodnoten herunder).
,

8. U b e b yggede arealer.

8.1

8.2

8.3

I område I og V skal hegn mod vej,
sti og naboskel etableres som levende hegn.

Områderne VI og VII udlægges som
fælles opholdsarealer.

9. FOXU

Områder, der på kortbilaget er angivet med priksignatur, er fa3llesarealer for bebyggelsen i lokalplanområdet. Områder, der er angivet som skov, kan anvendes af såvel lokalplanområdets bebyggelse
som af boligerne i lokalplan nr.
131.04.

9.1

Ubebyggede arealer, der ikke anvendes som gårdsplads, stØjvold
eller vej- og parkeringsareal,
skal anlægges som have eller udlægges som fælles opholdsareal,
legeplads eller lignende.

ny bebygge Ise

.

Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug,- fØr
bebyggelsen er tilsluttet Silkeborg kommunale fjernvarmeforsyning.
-

9.2

For samlede bebyggelser gælder, at
ny bebyggelse ikke uden byradets
tilladelse rnå tages i brug, fØr de
til de enkelte bebyggelser hØrende
fællesarealer og stier er etableret. Anvendelsen af fællesarealerne skal godkendes af byrådet.

Fodnote:
Ved en eventuel vejudvidelse af
Viborgvej kan det blive nØdvendigt
at fjerne stljvolden 09 erstatte
den med en stØjmur. Etablering og
eventuel fjernelse af stØjvold
samt etablering af eventuel stØj-

mur bekostes af grundejerne i område II, III og IV. På arealet
mellem Viborgvej og vejbyggelinien
langs Viborgvej tinglyses en fjernelsesdeklaration.

1 1

Såfremt en bebyggelse ikke udfgires
under et, skal der til hver udbygningsetape være anlagt en efter
byrådets skØn passende afgrænset
del af fællesarealet.
9.3

9.4

Ny bebyggelse i områderne II, III
og IV må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, fØr der er
etableret stØjafskærmning med beplantning som angivet i bestemmelserne 5.5 og 8.6.
Ny bebyggelse må ikke tages i
brug, fØr bebyggelsen er tilsluttet et fællesantenneanlæg. Fællesantenneanlægget skal godkendes af
byrådet.

11.2 En del af matr. nr. 508 a Silke-

borg markjorder er undergivet
fredskovpligt, hvorfor en del af
lokalplanens virkeligggrelse er
betinget af MiljØministeriets ophævelse eller suspension af fredskovpligten.

12. ODhaeVelae

af ældre lokal~lan.

12.1 Den af Silkeborg Byråd den 9. juni
1986 vedtagne lokalplan nr. 131.04

ophæves (for det af nærværende lokalplan omfattede område).

1 3 . Lokalplanens retsvirknhger.

(Se fodnote)

1O

. Grurtade*rforenins.

10.1 Der skal oprettes en grundejerfor-

ening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for
området. Ejere af eksisterende beboelse har dog ikke medlemspligt.
10.2 Grundejerforeningen oprettes, når

byrådet kræver det, idet der dog
gives ejere et forudgående varsel
på 3 måneder.
10.3 Grundejerforeningen skal forestå

drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fællesarealer,
fællesantenneanhg m.v. inden for
området.
10.4 Grundejerforeningens vedtægter

skal godkendes af byrådet.

1 1 . Tilladelser fra andre mvndiaheder.

13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse

og offentliggØrelse af lokalplanen
må ejendomme, der er omfattet af
planen, ifØlge kommuneplanlovens 9
31 kun udstykkes, bebygges eller i
Øvrigt anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfØrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er
indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation
fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Private byggeservitutter og andre
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

11.1 Matr. nr. 508 a Silkeborg markjor-

der er undergivet landbrugspligt,
hvorfor lokalplanens virkeliggØrelse er betinget af Landbrugsministeriets opbvelse af landbrugspligten i medfØr af landbrugslovens 9 4.

Fodnote:
Den under 16. august 1932 af Viborg amtsrad tinglyste servitut på
matr. nr. 508 5 Silkeborg markjor-

der vedrarende byggelinie langs
Viborgvej vil blive aflyst.
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Således vedtaget endeligt af Silkeborg
byråd den 24. august 1Y87.
Silkeborg byråd, den

24. august 1987.

P.b.v.

Jørn Wurtz
/H.

Chr.

Vestergaard
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