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ET OMRÅDE TIL BUTIKS- OG OFFENTLIGE FORMÅL VED BALLE TORV

LOKALPLAN NR. 12-004

Hvad er en lokalplan?
Planloven fra 1991 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 anvendelsen af en ejendom.
I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt.
I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje
og stiers placering 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 paragrafdel tinglyses herefter og får 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.

Lokalplan nr. 12-004 for et område til INDHOLDSFORTEGNELSE
butiks- og offentlige formål ved Balle
Torv.
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Kortbilag 1 Tegning nr. 1.123-004 af 24. feb. 2009
Eksisterende forhold

Teknik- og Miljøafdelingen,
Silkeborg Kommune,
den 24. feb. 2009.

Kortbilag 2

Tegning nr. 1.123-005 af 24. feb. 2009
Lokalplankort

Til internt brug ved Silkeborg Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens
tilladelse (1992/KD.086.743)
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INDLEDNING
Områdets afgrænsning
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 40.000 m2 i
Balle By i den nordvestlige del af Silkeborg.
Området ligger ved Balle Torv og afgrænses af
Balle Kirkevej mod vest, Digterstien mod nord,
et grønt område mod øst og boligområdet ved
Chr. Winthers Vej og Asger Jorns Vej mod syd.
Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet til
venstre.
Baggrund for lokalplanens udarbejdelse
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at
udvide den eksisterende dagligvarebutik, der er
beliggende på Balle Torv 1.
Oversigtskort
Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er at opretholde områdets karakter af lokalt serviceområde med daginstitutioner, en dagligvarebutik, torv med parkering samt forskellige rekreative arealer.
LOKALPLANENS INDHOLD
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger ved Balle Torv i den
nordvestlige del af Silkeborg.

Eksisterende dagligvarebutik set fra Balle Kirkevej.

Hele lokalplanområdet ligger i byzone og fungerer i dag som serviceområde med forskellige
institutioner, samt en dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning.
I den sydlige del af området ligger forskellige
daginstitutioner såsom vuggestue og børnehaver.
I den østlige del ligger endnu en børnehave samt
”Ballehuset” KFUM-KFUK-hus. Området rummer desuden et fritids- og ungdomshus.
Ud til Balle Kirkevej ligger en dagligvarebutik
med parkeringsanlæg ud til torvet.
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Vejadgangen til lokalplanområdet sker udelukkende fra Balle Kirkevej.
Områdets centrale del fungerer i dag som torv og
fælles parkeringsareal for området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastholder områdets karakter af lokalt serviceområde med lavere bebyggelse og
sikrer at områdets stier og rekreative områder
bevares i videst muligt omfang.
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af
den eksisterende dagligvarebutik.
Området udlægges til offentlige formål som dagog fritidsinstitutioner mm. samt dagligvarebutik
til lokalområdets forsyning, og opdeles i områderne I, II og III som vist på kortbilag 2.
Vejadgangen til området sker fra Balle Kirkevej.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN
ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET
Kommuneplan 2001-2012
Området ligger i byzone.
Lokalplanen ligger inden for rammeområde
3131, der fastsætter anvendelsen til offentlige
formål, samt butikker til kvarterets daglige forsyning.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 3131.
Detailhandel
Kommuneplanen giver mulighed for etablering af
butik til lokalområdets forsyning med et maks.
bruttoetageareal på 1.000 m2
Rammeområde 3131
Områdets anvendelse:
OFFENTLIGE FORMÅL (plejehjem, skole, institutioner, klubhuse m.v.), samt butikker til kvarterets daglige forsyning.

Bebyggelsens omfang og placering:

Vejplanlægning
Der skal ifølge Kommuneplan 2001-2012 sikres
mulighed for trafiksanering af Balle Kirkevej.

Bebyggelsesprocent maks. 25 for området som helhed.
Maksimalt bruttoetageareal til butikker:
Dagligvarer 1.000 m² /butik.
Udvalgsvarer: 200 m² /butik

Bebyggelsens etageantal og højde:
Maks. 1 etage med udnyttelig tagetage.
Maks. 8,5 m.

Trafikale forhold:
Der sikres mulighed for trafiksanering af Balle Kirkevej.

Varmeforsyning:
Kollektiv varmeforsyning.

Forsyning
Varmeforsyning
Ifølge den kommunale varmeplan skal lokalplanområdet tilsluttes fjernvarmenettet i Silkeborg.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
foretaget tilslutning til Silkeborg Kommunale
Fjernvarmeforsyning.
Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune. Silkeborg Spildevand forsyner området med kloak.
Vandforsyning
Området forsynes af Silkeborg Vand.
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Affaldsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg
Kommunes affaldsplan, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer.
Forsyningsforhold i øvrigt
Henvendelse vedrørende varmeforsyningsplan,
spildevandsplan, affaldsplan samt vandforsyning
kan ske til: Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3
8600 Silkeborg. Tlf.: 89 20 64 00
Henvendelse vedrørende elforsyning kan ske til:
Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg.
Tlf.: 70 15 15 60
MILJØVURDERING
Lokalplanen er omfattet af § 3 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Derfor er
lokalplanforslaget screenet for væsentlige negative miljøpåvirkninger.
Lokalplanen vil kun påvirke omgivelserne i mindre grad, og skal derfor ikke miljøvurderes.
Følgende forhold er vurderet i forbindelse med
screeningen.
Natur og landskab
Der er ikke inden for lokalplanområdet registeret
væsentlige landskabsmæssige kvaliteter.
Inden for lokalplanområdet fremstår flere af de
ubebyggede arealer som beplantede områder, der
fungerer som rekreative arealer.
Det fastholdes at disse arealer ikke kan bebygges,
og det vurderes derfor ikke at lokalplanens indhold vil påvirke disse forhold væsentligt.
Ressourcer
Arealanvendelse
Lokalplanen giver mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, samt
viderefører muligheden for bebyggelse på ubebyggede matrikler, der ikke er udlagt til rekreative grønne områder. En del af de ubebyggede
matrikler henligger i dag som græs- og opholdsarealer. Tilsammen vurderes det ikke at have en
væsentlig påvirkning.
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Energiforbrug
Ved udvidelsen af den eksisterende dagligvarebutik og opførelse af ny bebyggelse, vil der ske
en mindre stigning af energiforbruget. Denne
stigning vurderes dog ikke at være af en væsentlig karakter
Forurening
Jordforurening
Der er ikke kendskab til forurening eller aktiviteter, der kan have medført forurening af jorden.
Såfremt der i øvrigt i forbindelse med anlægsarbejderne opstår mistanke om jordforurening, skal
arbejdet standses, og anmeldelse indgives til Silkeborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling.
Området ligger i byzone. Silkeborg Kommune
har i 2008 undtaget området fra områdeklassificeringen. Dette kan dog ændre sig med tiden.
Opdateret kort over områder, som er omfattet af
områdeklassificeringen og dermed krav om anmeldelse af jordflytning findes på Silkeborg
kommunes hjemmeside.
Levevilkår
Nære omgivelser
Da lokalplanen kun giver mulighed for at lave en
mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, samt mulighed for opførelse af ny bebyggelse i mindre omfang, forventes det ikke at medføre en væsentlig stigning i antallet af biler til og
fra området.
Lokalplanens bestemmelser for bygningers ydre
fremtræden og skiltning sikrer, at omgivelserne
ikke vil blive udsat for væsentlige gener fra lys
eller refleksioner.
Overfladevand
Det vurderes ikke at der i væsentligt omfang vil
ske en forøgelse af mængden af overfladevand i
området.
Kollektiv trafik
Området betjenes af busrute nr. 6.
Nærmeste busstoppested er på Balle Kirkevej.
Bymiljø
Lokalplanen medfører ikke væsentlige ændringer
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i bymiljøet, da der udelukkende er tale om mindre ændringer i forhold til de eksisterende forhold.
Kulturhistorie og kulturarv
Inden for lokalplanområdet er der ingen eksisterende bygninger, som er registreret som bevaringsværdige.
Arkæologiske forhold
Der er ikke kendskab til arkæologiske fund i området. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes
jordfaste fortidsminder skal arbejdet standses og
fundet anmeldes til Silkeborg Museum jf. Museumslovens § 27.
PARKERINGSFORHOLD
Der er forud for udarbejdelsen af Lokalplan 12004 foretaget en parkeringsundersøgelse for området.
Størstedelen af parkeringen for hele lokalplanområdet er samlet i et fælles, centralt parkeringsanlæg på torvet.
En parkeringsundersøgelse for Balle Torv foretaget i juni 2008 samt en opgørelse af de nødvendige parkeringspladser i forhold til parkeringsnormen og en fuld udnyttelse af de byggemuligheder denne lokalplan giver, viser at der er et
overskud af parkeringspladser i lokalplanområdet. Der er derfor ikke et behov for yderligere
pladser i området.
TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
Lokalplanområdet ligger inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje. Da der i lokalplanområdet har været væsentlig lovlig bebyggelse
før 1968 er lokalplanområdet ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens §17, stk. 1.
Matr. nr. 12a og 12iæ er omfattet af fredskovspligt efter skovloven, hvorfor ændring af områderne og etablering af bebyggelse eller andre
anlæg kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
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LOKALPLAN NR. 12-004 FOR ET OMRÅDE TIL BUTIKS- OG OFFENTLIGE FORMÅL VED BALLE TORV.
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

2.

-

at opretholde områdets karakter af lokalt
serviceområde med daginstitutioner, en
dagligvarebutik, torv med parkering samt
forskellige rekreative arealer.

-

at områdets karakter af lav bebyggelse
med en arkitektonisk sammenhæng bevares,

-

at fastholde parkerings-, vej-, sti-, og torvearealer, der er fælles for hele området,

-

at fastholde områdets rekreative, grønne
arealer.
Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr.1, tegning nr. 1.123-004, og
omfatter følgende matr.nr.: 12ka, 12kb,
12kc, 12ih, 12il, 12in, 12io, 12ip, 12iq, 12ir,
12iv, 12ix, 12iy og 12iæ alle Balle By, Balle, vejlitra an, ay, del af matr. nr. 12a, 12is
og 12it alle Balle By, Balle, del af vejlitra az
og bf samt alle parceller, der efter den 5. februar 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og vil
med lokalplanens endelige vedtagelse forblive i byzone.
2.3 Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II
og III som vist på kortbilag 2.

Kommentarer
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3.

Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanens område må anvendes til offentlige formål som dag- og fritidsinstitutioner mm. samt en enkeltstående butik til lokalområdets forsyning efter nedenstående
bestemmelser.
Delområde I
3.2 Delområdet må kun anvendes til butiksformål.
Inden for området må kun opføres bebyggelse til en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning,
Delområde II
3.3 Delområdet må kun anvendes til offentlige
samt rekreative formål.
Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til:
Vuggestue, børnehave, fritidshjem, klubhuse
m.v., eller lignende formål, som naturligt
hører til i området.
3.4 Delområde III
Delområdet må kun anvendes til torv, vejog parkeringsareal.
Der må ikke opføres bebyggelse inden for
delområdet.
Delområdet skal have et grønt præg ved beplantning med træer, buske og lignende.
4.

Udstykning

4.1 Udstykning til bebyggelse må kun foretages
i overensstemmelse med en samlet plan, i
princippet som vist på kortbilag 2.
4.2 Der kan ske sammatrikulering i overensstemmelse med § 6.1.
5.

Veje, stier og parkering

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske
fra Balle Kirkevej i princippet som vist på
lokalplankortet, bilag 2.

Kommentarer
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Veje
5.2 Veje skal udlægges efter princippet vist på
kortbilag 2.
Stier
5.3 Inden for lokalplanområdet udlægges areal
til stier, som vist i princippet på kortbilag 2.
Parkering
5.4 Ved etablering af parkeringsanlæg med mere
end 20 p-pladser skal mindst 1 p-plads pr.
påbegyndt 20 p-pladser anlægges som handicapplads.
Areal nord for parkeringspladsen udlagt til frem5.5 Der skal fastholdes areal til parkering på
tidig bebyggelse.
terræn i princippet som vist på kortbilag 2.
Inden for delområde 1 er der etableret parkering tilhørende butikken og her skal der som
minimum fastholdes 21 parkeringspladser.
5.6 Parkeringsarealerne der er angivet på kortbilag 2 betjener hele lokalplanområdet.
5.7 I tidsrummet kl. 20 – 06 er det ikke tilladt at
parkere følgende køretøjer på veje, parkeringspladser og fællesarealer:
-

6.

biler med tilladt totalvægt på over
3.500 kg.
biler med et tilladt antal passagerer
på over 8.
større anhængere (sættevogne, campingvogne og lign.).

Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Ny bebyggelse må ikke opføres tættere på
skel end 2,5 m.
Dog kan bebyggelse mellem matrikel 12iq
og 12ir sammenbygges over internt skel.
Ligeledes kan bebyggelse mellem matrikel
12io og 12iy sammenbygges over internt
skel.
Afstand til vejskel o.l. skal stadig respekteres.

Bebyggelse Balle Torv 11 - Balle FJUK

6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30
for de enkelte ejendomme. Undtaget for dette er dog matrikel 12ip, hvor etagearealet må
være op til maksimum 1.050 m2. Heraf må

Kommentarer
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etagearealet til butiksformål være op til
maksimum 1.000 m2.
6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller
tagflade må gives en højde, der overstiger
8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.
6.4 Bygninger må ikke opføres i mere end én
etage med udnyttelig tagetage.
6.5 Tagene skal udføres som saddeltage med en
vinkel, der med det vandrette plan skal være
mellem 25º-45º.
6.6 Vareindleveringsfaciliteter til butikken skal
placeres som vist på kortbilag 2, så funktionen belaster boliger mindst muligt med støj.
7.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Skiltning og reklamering må ikke ændre
områdets karakter væsentligt og må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.
7.2 Inden for delområde I skal bebyggelsernes
ydervægge opføres af røde facadeteglsten.
Tagene skal dækkes med røde teglsten.

Bebyggelse Balle Torv 4 – Balle Børnehave.

7.3 Inden for delområde II skal bebyggelsernes
ydervægge opføres af røde eller gule teglsten. Mindre bygningsdele kan opføres i andre materialer.
Tagene skal dækkes med røde teglsten.
8.

Ubebyggede arealer og beplantning

8.1 Ubebyggede arealer skal udlægges som adgangs-, parkerings, sti-, torve- og opholds/legearealer.
8.2 I de rekreative grønne områder markeret på
kortbilag 2, skal eksisterende beplantningsbælter bevares.
Ad. 8.3 I forbindelse med et konkret byggeprojekt 8.3 Der må ikke ske terrænreguleringer ud over
vil bygningsmyndigheden dog eventuelt kunne
+/- 0,5 m. i forhold til det eksisterende tergodkende en vis ændring af terrænet, såfremt
ræn.
ændringen skønnes hensigtsmæssig af bygnings- 8.4 Belægning, beplantning og belysning må

Kommentarer
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myndigheden. Til bedømmelse heraf skal oplyses
koter på eksisterende og fremtidigt terræn. Skæringslinier mellem bygning og eksisterende og
fremtidigt terræn skal indtegnes på bygningens
facader.

kun udføres i overensstemmelse med et projekt som Silkeborg Byråd har godkendt.
8.5 Oplagring uden for bygninger og tæt hegnede varegårde må ikke finde sted.
8.6 Der skal til hver ejendom udlægges areal til
indretning af pladser til opsamling af affald
herunder genanvendeligt affald.
Placering, indretning og adgang til pladsen
skal ske i henhold til gældende regulativer.
Affaldspladserne skal afskærmes visuelt
med beplantning eller med et fast og tæt
hegn, som i udformning, materiale- og farvevalg tilpasses områdets bebyggelse.
9.

Forudsætninger for ibrugtagning af ny
bebyggelse

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

Balle Torv - parkeringsplads.
10. Ophævelse af ældre lokalplaner og servitutter
10.1 Den af byrådet d. 18. september 1980 vedtagne lokalplan nr. 62.03 for et område ved
Balle Kirkevej ophæves for de områder der
omfattes af nærværende lokalplan.
10.2 Inden for lokalplanområdet findes der ikke
tinglyste servitutter, som er i strid med lokalplanforslaget.
11.

Lokalplanens retsvirkninger
Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens
bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanom-

Kommentarer
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rådet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de
anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der
tilhører private eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen, jfr. planlovens § 47.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med principperne i planen.
Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om
den påtænkte dispensation, og der skal gives
mindst 14 dages frist til at fremkomme med
eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge § 19 i planloven give dispensation.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en
ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens §
18.
Andre private servitutter kan eksproprieres,
når det vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Forslaget er vedtaget af Silkeborg Byråd den 22.
juni 2009.
Silkeborg Byråd, den 22. juni 2009
P. b. v.

Jens Erik Jørgensen

Jann Hansen

Borgmester

Ordførende direktør

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i de lokale aviser.
Lokalplanen har retsvirkninger fra den 1. juli
2009.
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