Silkeborg K o m m u n e

Område ved Håndværkervej

LOKALPLAN 20.09

Ændringer i lokalplan 20.09 Område ved
Håndværkervej
Dele af lokalplan 20.09 Område ved Håndværkervej er erstattet af lokalplan 12-008 for et
område til Centerformål, Balle (planID 2930480).
Lokalplan 12-008 er endeligt vedtaget 27. oktober 2014 og offentligt bekendtgjort 31. oktober
2014.
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- 2 LOKALPLANENS FORMAL
Lokalplan nr. 20.09 omfatter et område
ved Håndværkervej og Ballevej, således
som det fremgår af hosstående oversigtskort.
LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE
PLANLÆGNING FOR OMRÅDET
Det omhandlede område er omfattet af
Silkeborg kommunes godkendte § 15-rammer,
områderne nr.e 308, 703 og 710, således
som vist på hosstående oversigtskort.
For område nr. 308 gælder, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre:
a. at områdets anvendelse fastlægges til
boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning
eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i
området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.
b. at bebyggelsesprocenten for området
under eet ikke overstiger 25.
c. at bebyggelsen ikke opføres med mere
end 1^ etage.
For område nr. 703 gælder, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre:
a. at områdets anvendelse fastlægges til
erhvervsformål såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer-, portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den pågældende virksomhed.
b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for,
at bygningernes rumfang overstiger
3 m3 pr. m2 grundareal, og at det
bebyggede areal ikke overstiger
halvdelen af grundarealet.
c. at bebyggelsens højde ikke overstiger
11 m.
d. at^ der ikke åbnes mulighed for grundstørrelser mindre end 1500 m2.

§ 15

R A M M E R - EKSIST OMRÅDEGRÆNSER

For område nr. 710 gælder, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre:
a. a_t områdets anvendelse fastlægges til
erhvervsformål, såsom værkstedsvirksomhed, oplag og forretningsvirksomhed, der har tilknytning
til de pågældende virksomheder,
samt for hver virksomhed 1 bolig
for 1 familie med tilknytning til
virksomheden.

- 3 b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for,
at bebyggelsesprocenten for det
pågældende areal under eet overstiger 50.
c. at bebyggelsen ikke opføres med mere
end 2 etager, og dens højde ikke
overstiger 8,5 m.
Lokalplanens bestemmelser er ikke i
fuld overensstemmelse med de gældende
§ 15-rammer, der udarbejdes derfor tillæg til § 15-raramerne hvis godkendelse
er forudsætningen for byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.
Den del af område 703, der er omfattet
af lokalplanen, pålægges § 15-rammer
enslydende med § 15-rammerne for område 710. Området benævnes herefter 712.
Den nordøstlige del af område 710 pålægges § 15-rammer enslydende med §
15-rammerne for område 308. Området
benævnes herefter 330.
Den sydligste del af område 308, der
er en del af lokalplanens område C, er
tidligere pålagt deklaration om, at
der alene må opføres bygninger til lager- og servicevirksomhed samt engroshandel. Dette område, der herefter benævnes som område 713, pålægges følgende § 15-rammer:
En lokalplan, der træffer bestemmelser
for området, skal sikre:
a. at områdets anvendelse fastlægges
til erhvervsformål såsom lagerog servicevirksomhed samt engroshandel. Desuden for hver
virksomhed 1 bolig for indehaver, bestyrer eller lignende
med tilknytning til virksomheden.
b. at der ikke åbnes mulighed for at
bebyggelsesprocenten for området som helhed overstiger 50.
c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1*5 etage.
Lokalplanområdet er delvist udbygget efter retningslinier som i nærværende lokalplan.

- A -

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen indeholder bestemmelser om
anvendelsen af de forskellige delområder,
til dels boligområde, og dels erhvervsområde. Et mindre delområde (C) forbeholdes lager- og serviceformål jf. tidligere pålagt deklaration.
Der gøres rede for udstykningsbestemme1ser inden for de enkelte delområder, ligesom vej- og stiforhold fastlægges.
Til fastlæggelse af bebyggelsens omfang
indeholder lokalplanen bestemmelser om
maksimale bebyggelsesprocenter, der for
boligparceller er 25, samt for erhvervsparceller og områder udlagt til lagerog service, 50.
Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens fremtræden og om
de ubebyggede arealer.
Som forudsætning for ibrugtagen af ny
bebyggelse kræves tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Det er byrådets opfattelse, at sidstnævnte bestemmelse i overgangsperioden indtil varmeforsyningsanlæggets
etablering bør administreres således:
Byrådet tillader med hjemmel i bestemmelsen i lokalplanen, at bebyggelsen
ibrugtages uden tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg (som endnu ikke findes]. Tilladelsen gives dog
kun, indtil et kollektivt anlæg er etableret, og tilladelsen kan betinges
af, at opvarmningsformen indtil dette
tidspunkt bliver en af byrådet fastsat.
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LOKALPLAN NR. 20.09
FOR ET OMRÅDE VED HÅNDVÆRKERVEJ
I henhold til kommuneplanloven (lov nr.
287 af 26. juni 1975) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i afsnit
2.1 nævnte område.
Lokalplanens formål
1.1

er,
at fastlægge anvendelsen af lokalplanens forskellige delområder.
Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser om
udstykning,
vej- og stiforhold,
bebyggelsens omfang og placering,
bebyggelsens ydre fremtræden,
ubebyggede arealer,
forudsætninger for ibrugtagen af
ny bebyggelse,
lokalplanens retsvirkninger.

Område
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på
vedhæftede kortbilag og omfatter
følgende matr. nr.e:
497 a, 497 b, 497 d, 497 e, 497 f,
497 9r 497 h, 497 i^, 497 k, 497 1,
497 m, 497 n, 497 o, 497 P. 497 q/
497 r, 497 s, 497 t, 497 u, 497 V ,
497 X , 497 y, 497 z, 497 æ, 497 0,
497 ab,
a
497 aa , 497
497 ae, 497 ad,
497 ae, 497 af, 497 ag, 497 ah,
497 ai, 497 bd, 497 b£, 497 bf,
497 bg, 497 bh, 497 bi, 499 b,
504 b, 509 a, 509 c, 509 e,
499
509 9' 509 i_, 509 k, 512 a,, 512
512 1, 512 n, 512 o_, 512 p, 512
512 r_, 512 "'
s_, 512 t, 512 u, 512 v,
513 _a, 513 h alle Silkeborg markjorder, samt alle parceller der efter den 1. maj 1982 udstykkes fra
de nævnte ejendomme indenfor området.

Områdets anvendelse
3.1

Område A forbeholdes fritliggende
parcelhuse.
Der må på hver ejendom kun opføres
eller indrettes 1 bolig.

3.2

Område B og B forbeholdes bebyggelse til bolig- og erhvervsformål.

IIIIHIll

A

FRITLIGGENDE

PARCELHUSE

B^ 8 0 L I G

OG ERHVERV

B2 BOLIG

OG ERHVERV

C

OG

LAGER

SERVICE

LOKALPLANENS

AFGRÆNSNING

På hver ejendom må kun opføres eller indrettes 1 bolig samt bebyggelse til værkstedsvirksomhed eller oplag samt til forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de
pågældende virksomheder, eller som
efter byrådets skøn naturligt finder plads i området, når virksomheden ikke ved sit udseende eller på
anden måde efter byrådets skøn vil
blive til ulempe for den omliggende
bebyggelse.
Der må i området ikke etableres dagligvareforretninger .
3.3. Den i stk. 3.2 nævnte bolig må ikke
uden byrådets særlige tilladelse
bebos af andre end en til virksomheden knyttet person som indehaver,
bestyrer el. lign.
Boligbebyggelsen i områderne A, B^
og B må med nedennævnte undtagelser ikke benyttes til nogen form
for erhvervsvirksomhed, og der må
således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller
drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning.

- 6 Uanset ovennævnte bestemmelser kan
der i boligerne drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres
i beboelseshuse, når virksomheden
drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn drives på
en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning
eller lignende), kvarterets præg
af boligkvarter ikke brydes, eller
virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder,
som ikke er til stede på den pågældende ejendom.
3.4

Område C forbeholdes lager- og serviceformål .
Indenfor området må kun opføres
bygninger til lager- og servicevirksomhed samt engroshandel. Der
må i området ikke indrettes virksomheder med produktionsformål eller med udendørs oplag, ligesom der
ikke må etableres detailhandel.

3.5

Der kan i område C med byrådets
særlige tilladelse opføres en bolig
på hver ejendom under forudsætning
af,
at boligen skal bebos af personer
med tilknytning til virksomheden,

3.7

Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer, kloakpumpestationer m.m. til områdernes betjening, når de udføres i overensstemmelse med den omliggende bebyggelse .

Udstykning
4.1

Indenfor område A må ingen grund
udstykkes med mindre areal end 700
m2 og grunde skal have en sådan
form, at der på disse kan indlægges
et kvadrat med sidelinien 25 m.
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LOKALPLANENS

AFGRÆNSNING

Den anførte grundstørrelse er eksklusiv eksisterende og udlagt vejareal.
4.2

I område B , B og C gælder, at ingen grund må udstykkes med mindre
areal end 1500 m2.
Grundene skal have en sådan form, at
der på disse kan indlægges et kvadrat
med sidelinien 25 m.
I område B skal udstykningen foretages således, at grundene får facader mod 2 veje. Eksempelvis mod I.
P. Jacobsens Vej - Navervej, Navervej - Gørtlervej, Gørtlervej - Glarmestervej eller Glarmestervej Garvervej. Naboskel skal være retlinede.

at erhvervsbebyggelsen udgør mindst
50% af den samlede bebyggelse.
Område D anvendes til fremføring af
regnvandsgrøft.

A

rrni

• • • •

at den samlede bebyggelse på ejendommen opføres efter en af byrådet godkendt plan,

3.6

IIIUIIII

4.3

I område C må udstykning kun finde
sted efter en samlet plan for hele
området.

Vej- og stiforhold
5.1

Lokalplanområdet vej- og stibetjenes efter de retningslinier, der
fremgår af kortbilaget.

- 7 Der udlægges areal til følgende veje og stier med en beliggenhed som
vist på kortbilaget.
Garvervej
Glarmestervej
Gørtlervej
5.2

i en bredde af 12 m
- - 12 m
- 8 m.

Byggelinier
Låns veje pålægges byggelinier i de
nedenfor angivne afstande fra vejskel, således som vist på kortbilaget.
Håndværkervejs sydlige side
Håndværkervejs nordlige side
og alle øvrige veje

10 m
5 m.
IIIUIIII

Ved hjørneafskæringer og vendepladser pålægges byggelinier i en afstand af 2,5 m fra vej skel.

• •••

6.2

Ved den sydvestlige del af område C
pålægges byggelinier i en afstand
af 12 m fra ejendommen matr. nr.
493 e's skel.
x)
Se fodnote
Bebyggelsens omfang og placering.
6.1

For område A gælder
at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige
25,
at bygninger ikke må opføres i mere
end 1 etage med udnyttelig tagetage .

X)

Byggelinie mod Nordre Ringvej "^
17,5 m fra vejmidte, vil eventuelt senere blive fastlagt i
henhold til vejlovgivningen.
Den 15. december 1955 er der
tinglyst servitutmæssige bestemmelser, hvorefter Nordre
Ringvej bl.a. er facadeløs.

FRITLIGGENDE

B^ BOLIG

Langs stier pålægges byggelinier i
en afstand af 2,5 m fra skel mod
sti.
Langs rengvandsgrøften pålægges byggelinier i en afstand af 2,5 m fra
skel mod grøft.
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For område B

AFGRÆNSNING

gælder:

at erhvervsbebyggelsen skal opføres
på den del af grunden, der er
beliggende mellem skel mod Navervej eller Glarmestervej og
en linie, beliggende 30 m fra
skel mod Gørtlervej, Garvervej
eller I. P. Jacobsens Vej som
vist på kortbilaget. Boligbebyggelsen må kun opføres på den del
af grunden, som ligger mellem
byggelinien mod Gørtlervej, Garvervej eller I. P. Jacobsens
Vej og den i 1. punktum nævnte
byggelinie for erhvervsbebyggelsen,
at bebyggelsesprocenten for den del
af grunden, der er beliggende
mellem skel mod Navervej eller
Glarmestervej og den ovennævnte
byggelinie for erhvervsbebyggelse ikke må overstige 50, medens bebyggelsesprocenten for
den resterende del af grunden
ikke må overstige 25,
at bebyggelse til erhvervsformål
ikke må opføres med mere end 2
etager, medens bygninger til beboelse ikke må opføres med mere
end 1 etage med udnyttelig tagetage.

- 86.3

For område B

gælder:

at bebyggelsesprocenten for erhvervsparceller ikke må overstige 50, medens bebyggelsesprocenten for den resterende del af
grunden ikke må overstige 25,
at bebyggelse til erhvervsformål
ikke må opføres med mere end 2
etager, medens bygninger til beboelse ikke må opføres med mere
end 1 etage med udnyttelig tagetage.
5.4

For område C gælder:
at bebyggelsesprocenten for området
som helhed ikke må overstige 50,
at bebyggelsen ikke må opføres i
mere end 1 etage med udnyttelig
tagetage,

IlilllHI

A

lll|l

B^ BOLIG
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at bebyggelsen skal opføres efter
en samlet plan for hele området.
Bebyggelsens ydre fremtræden

Ubebyggede arealer

7.1

Indenfor område A og område B og
B 's boligparceller samt indenfor
område D må ingen form for erhvervsmæssig skiltning og reklamering finde sted.

8.1

7.2

Indenfor område B og B 's erhvervsparceller samt indenfor område C må der med byrådets særlige
tilladelse i hvert enkelt tilfælde
finde skiltning og reklamering
sted i det efter byrådets skøn sædvanlige omfang for virksomheder af
den pågældende art.

Indenfor område A samt område B og
B 's boligparceller skal ubebyggede
arealer, der ikke anvendes som
gårdsplads eller vej- og parkeringsareal, anlægges som have eller
udlægges som fælles opholdsareal,
legeplads eller lignende.

8.2

Indenfor område B og B 's erhvervsparceller skal libebyggede arealer gives et ordentligt udseende
med beplantning, befæstelse eller
lignende, ligesom en passende orden
ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.3

Indenfor område C skal ubebyggede
arealer, der ikke anvendes som parkeringsarealer, tilkørselsveje eller lignende, anlægges og vedligeholdes som grønne områder.

8.4

Område D må ikke bebygges, men udlægges som grønt område omkring
regnvandsgrøften.

7.3

7.4

Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer eller farver, som efter byrådets skøn virker
skæmmende.
Terrænregulering (såvel afgravning
som påfyldning) må ikke finde sted.
I forbindelse med et konkret byggeprojekt vil bygningsmyndigheden dog
eventuelt kunne godkende en vis ændring af terrænet, såfremt ændringen af bygningsmyndigheden skønnes
hensigtsmæssig. Til bedømmelse heraf skal oplyses koter på eksisterende og fremtidigt terræn. Skæringslinier mellem bygning og eksisterende og fremtidigt terræn skal
indtegnes på facadetegninger.

Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
9.1

Ny bebyggelse må ikke uden byrådets
tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt
varmeforsyningsanlæg efter byrådets
anvisning.

Se fodnote.
Lokalplanens retsvirkninger
10.1 Efter byrådets endelige vedtagelse
og offentliggørelse af lokalplanen
må ejendomme, der er omfattet af
planen ifølge kommuneplanlovens
§ 31 kun udstykkes, bebygges eller
i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

VEDTAGELSESPÅTEGNING.
Således vedtaget af Silkeborg byråd den
28, juni. J,982,
Silkeborg byråd, den 28. juni 1982.
P. b. v.

E, Thomsen
/P. B. Hovgaard

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
til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under
forudsætning af, at det ikke ændrer
den særlige karakter af det område,
der søges skabt ved lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges.
af planen.

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt under forudsætning af Århus amtsråds godkendelse af tillæg nr. 27 til
§ 15-rammerne for Silkeborg kommune.
Silkeborg byråd, den 25. oktober 1982.
P. b. v.
E. Thomsen
/P. B. Hovgaard

X)

Det er byrådets opfattelse, at
sidstnævnte bestemmelse i overgangsperioden indtil varmeforsyningsanlæggets etablering bør
administreres således:
Byrådet tillader med hjemmel i
bestemmelsen i lokalplanen, at
bebyggelsen ibrugtages uden tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg (som endnu
ikke findes). Tilladelsen gives dog kun, indtil et kollektivt anlæg er etableret, og
tilladelsen kan betinges af, at
opvarmningsformen indtil dette
tidspunkt bliver en af byrådet
fastsat.

Tillæg nr. 27 til § 15-raimnerne for
Silkeborg kommune er ved skrivelse af
24. november 1982 godkendt af Århus
amtsråd.
Silkeborg byråd, den 25. november 1982.
P. b. v.
Tage Jensen
/P. B. Hovgaard
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INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I SILKEBORG

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I SILKEBORG

DEN 28. JANUAR 1983

DEN 7. JUNI 1988

LYST
Aflyst på matr.nr. 509 e^ Silkeborg
markjorder.

e.b.
Leo Henriksen
overass.

e.b.

I henhold til lokalplan nr. 131.04
for et område ved Garv/ervej og Håndværkerv/ej, pkt. 10.1 begæres herved nærværende lokalplan nr. 20.09 for et område
ved Garvervej og Håndværkervej aflyst
på ejendommene matr.nr.e 497 e, 497 _t,
497 m, 497 n, 497 s, 497 bi, 504 b,
509 f, 512 a, 512 i, 512 t og 512 u
alle Silkeborg markjorder.
Silkeborg byråd, den 9. december 1986
P.b.v.
J. Wurtz
/F. Kirkegaard-Larsen
INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I SILKEBORG
DEN

12. DECEMBER 1986

Aflyst f.s.a. matr.nr. 497 e, 497 t,
497 m, 497 n, 497 s, 497 bi, 504 b,
512 a, 512 i, 512 t og 512 u Silkeborg
markjorder. Afvist f.s.a. 509 f, da dokumentet aldrig har været lyst på dette
matr.nr.
e.b.
Karin Holm
ass.
Nærværende lokalplan begæres aflyst på
matr.nr. 509 e^ Silkeborg markjorder.
Silkeborg byråd, den 30. maj 1988
P.b.v.
J . Wijrtz
/ H . C. Vestergaard

q

Ilse Marcher Ibsen
ass.

Anmelder:
Tlf. 89 20 85 07
Silkeborg Kommune
Teknisk Afdeling
Søvej 1
8600 Silkeborg

Nærværende lokalplan 20.09 begæres herved aflyst på matr.nr.e 497b, 497d, 497ai, 497bs og 497bt
Silkeborg Markjorder, da disse ejendomme nu er omfattet af lokalplan 131.08.
Silkeborg Byråd, den 10. juni 2004
P.b.v.
Jens Erik Jørgensen / Asger Mikkelsen
Borgmester

Retten i Silkeborg
Tinglysningsafdelingen
Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 497b Silkeborg Markjorder
Ejendomsejer: Fonden Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor
Lyst første gang den: 28.01.1983 under nr. 2114
Senest ændret den : 25.06.2004 under nr. 21212
Vedrørende matr.nr. 497d Silkeborg Markjorder
Ejendomsejer: Koopmanns Gård A/S
Lyst første gang den: 28.01.1983 under nr. 2114
Senest ændret den : 25.06.2004 under nr. 21213
Vedrørende matr.nr. 497ai Silkeborg Markjorder
Ejendomsejer: Silkeborg Kommune
Lyst første gang den: 28.01.1983 under nr. 2114
Senest ændret den : 25.06.2004 under nr. 21214
Vedrørende matr.nr. 497bs Silkeborg Markjorder
Ejendomsejer:
Lyst første gang den: 28.01.1983 under nr. 2114
Senest ændret den : 25.06.2004 under nr. 21215
Vedrørende matr.nr. 497bt Silkeborg Markjorder
Ejendomsejer: Fonden Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor
Lyst første gang den: 28.01.1983 under nr. 2114
Senest ændret den : 25.06.2004 under nr. 21216
Aflyst af Tingbogen den 25.06.2004
Retten i Silkeborg, den 30.06.2004
Karin Holm

Ordførende direktør

HENHØRER T i l D£H D, D, ENDELIGT VEDTAGNE tOKALPLAl
SiLKESORC SVRÅaDEN 25. QKT. 19S2
P, B.V.
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