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LOKALPLANENS F O d L OG INDHOLD

Lokalplanens omrbde afgrænses af Brokbjergvej, BredhØjvej, BredhØjsvingets
sydligste villabebyggelser og et kommunalt skovareal.
Baggrunden for lokalplanen er en udflytning af P. Vestergaards MØbelfabrik, beliggende BredhØjvej 28 og 32
og Brokbjergvej 13. Formålet med lokalplanen er, at der efter en nedrivning af fabrikkens produktions- og lagerbygninger kan opfØres Qn 2 etages
boligbebyggelse.
Ny 2 etages boligbebyggelse

For den kommende 2 etages boligbebyggelse er der udarbejdet et skitseforslag for ialt 78 lejligheder
se lokalplanens kortbilag 3. Bebyggelsen mb
max. opfØres med en hØjde på 8,5 m. Og
bebyggelsesprocenten mb max. være 35
for et afgrænset bebyggelsesplanområde
som helhed.

-

Ved afgrænsning af bebyggelsesplanoatrbdet kan de eksisterende 3 parcelhuse
og kontorbygningen ved BredhØjvej inddrages og ombygges til lejligheder.
Ved en evt. ombygning skal bebyggelsen
dog fortsat fremtræde soat fritliggende
villabebyggelse. Hvis den eksisterende
boligbebyggelse ikke ombygges til lejligheder, skal den fortsat benyttes
til parcelhusbebyggelse.
For den nye 2 etages boligbebyggelse
er der fastlagt principper for det interne vejnet og bebyggelsens placering. Centralt i bebyggelsen er der
udlagt et stØrre sammenhængende fellesareal, hvor der kan opfØres et fælleshus for bebyggelsens beboere.
Området skal fortsat vejbetjenes fra
hhv. Brokbjergvej og BredhØjvej

.

Adgangen til kontorbygningen ændres,
sb adgangen fremover bliver til BredhØjsvinget.

Redegørelse
Mgbelfabrikkens produktionsog lagerbygninger nedrives.
Efter nedrivningen vil der være
4 bygninger, som bevares.
Disse er i lokalplanen benævnt
1 , 2 , 3 og 4.
~

Bygning 1 , 2 og 3 er parcelhuse,
som fortsat kan anvendes til
parcelhusformål eller ombygges
til lejligheder.
Skråning og beplantning foran
bygning 3 skal bevares.

Bygning 4 er en kontorbygningved ophør af den nuværende anvendelse til kontorformål
må bygningen kun ombygges til
boligformål.

I

Redegørelse
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FACADER FOR 2 ETAGES BYGGERI

I det nuværende skitseprojekt for den nye 2 etages boligbebyggelse
er der anvist 2 bygningstyper - se kortbilag 3 i lokalplanen. Bygninger med ensidig taghældning omkranser bygninger med symmetrisk
sadddeltag.

--

Redeggrelse

LOKALPLANENS FORHOLD T I L DEN
PLANLIBGNING FOR OMRbET
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ØVRIGE

1. Kommunepian

For at opnd overensstemmelse mellem
kommuneplanen og lokalplanomrddet er
der udarbejdet tillæg nr. 12 til kommuneplanen for Silkeborg Kommune
1993-2004.
I de nuværende rammer er lokalplanomrddet beliggende i rammeomrdde nr.
3192, som er udlagt til erhvervsformål. Eftersom lokalplanomrddet nu udelukkende Ønskes anvendt til boligformdl, ændres rammerne til boligformdl
(dben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse).

2. Ophaevelse af byplanvedtegt
I byplanvedtægt nr. 49 er nærværende
lokalplanomrdde udlagt til erhvervsformdl, herunder industri- og værkstedsvirksomhed.
Da der nu Ønskes opfØrt boligbebyggelse, ophæves byplanvedtagt nr. 49
for det omrdde, som nærværende lokalplan nr. 131.06 omfatter.

3. Varmeplan
IfØlge den kommunale varmeplan skal
lokalplanomrddet tilsluttes fjernvarmenettet i Silkeborg Kommune. Derfor
er der medtaget en lokalplanbestemmelse om, at ny bebyggelse ikke md tages
i brug, fØr der er foretaget tilslutning til Silkeborg Kommunale Fjernvarmeforsyning.

4. Affaldsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan, hvorefter
al affald skal bortskaffes i henhold
til gældende regulativer.
5. Spildevandoplan

Omrddet er omfattet af Silkeborg Kommunes spildevandsplan.
6

. StØj forhold

For stØjfØlsom bebyggelse skal det
sikres, at det beregnede ækvivalente

Redegørelse
udendØrs stØjniveau, som pdfØres omrddets opholdsarealer ikke overstiger 55
dB(A). Det indendØrs stØjniveau i beboelsesrum md ikke overstige 30 dB(A).
Brokbjergvej benyttes i stor udstrækning som forbindelsesvej mellem Nordre
Ringvej og Viborgvej. Ligeledes er der
en del trafik til omrddets erhvervsbebyggelser, herunder et byggemarked beliggende umiddelbart syd for den planlagte 2 etages bebyggelse.
ArsdØgntrafikken for Brokbjergvej er
pd ca. 3.000 kØretØjer, heraf er ca.
9% lastbiler. For BredhØjvej er drsdØgntrafikken pd ca. 2.000 kØretØjer.
HØjden for StØjafskærmningen mod Brokbjergvej og BredhØjvej er afhængig af
bebyggelsens afstand til vej og om der
placeres altaner.
Safremt der etableres altaner mod
Brokbjergvej, og sdfremt bebyggelsen
placeres 18 m fra vejmidte, skal stØjskærmen have en hØjde pd 2 , O m. Placeres bebyggelsen 2 0 , O m fra vejmidte,
er det tilstrækkeligt med en stØjskærm
med en hØjde pB 1,5 m.

I lokalplanen er der indarbejdet en
bestemmelse om, at hegning mod Brokbjergvej og BredhØjvej skal etableres
som levende hegn. StØjvolde skal derfor beplantes. Ved opsætning af stØjskærme udfØrt af træ m.m., skal der
plantes hæk/træer mod vej.
7. ByOkologiok vurdering.
Udflytningen af mabelfabrikken giver
mulighed for at opfØre en boligbebyggelse med en bynær beliggenhed.
Alle de udendØrs arealer for mØbelfabrikken er belagt med fast belægning.
Efter nedrivningen af fabrikken etableres der et stØrre sammenhængende
gr9nt område, som omkranses af 2 etages byggeri.
Dele af de nedrevne erhvervsbygninger
påregnes knust og genanvendt som fyldgrus under de fremtidige bygninger og
belagningsarealer.

6
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Lokalplan
LOKALPLAN NR. 131.06

for et omrade ved Brokbjergvej og
Bredhejvej

.

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgØrelse nr. 746 af 16. august
1994) fastsættes herved fØlgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte
område.
1. Lokalplanens f o d 1

ad 1.1 Samtlige produktions- og lagerbygninger
forudsættes nedrevet. Kun
en enkelt bygning, som
benyttes til kontorform a l , bevares.

1.1 Lokalplanens formål er, at der efter nedrivning af den eksisterende
erhvervsbebyggelse kan opfØres en
2 etages boligbebyggelse med et
centralt beliggende fællesareal.

2. opiF8dets afgraensning

ad 2.1 Zokalplanomrddet
er beliggende i byzone.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på
vedhæftede kortbilag 1, tegning
nr. 1.313.019 af 29. maj 1996 og
omfatter fØlgende matr.nr.e:
1335f, 13351, 1335m, 1335p, 1335q
og 13358, alle Silkeborg Markjorder, samt alle parceller der efter
den 29. maj 1996 udstykkes fra de
nævnte ejendomme.

3. Omrideto anvendalse
ad 3.1 Efter nedrivning
af erhvervsbebygelsen
findes der 3 parcelhuse
og en kontorbygning.
Ved ophØr af den nuværende anvendelse til kontorformdl md bygningen kun
ombygges til boligfonnål.

3.1 Omrddet må kun benyttes til boligformål (åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse) med tilhØrende fællesanlæg, herunder fælleshus til
betjening af områdets beboere.
3.2 Der kan opfØres energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation m.m., når
placering og udformning efter byrddets skØn tilpasses den omliggende bebyggelse.

4. Udstykning

ad 4.1 De 4 eksisterende
bebyggelser, som ikke
nedrives, vil enten kunne
benyttes som &en-lav bebyggelse eller ombygges
til lejligheder hØrende
under den nye planlagte 2
etages boligbebyggelse.

4.1 Udstykning, herunder arealoverfØrse1 og sammenlægning mb kun finde
sted på baggrund af en plan for
hele lokalplanområdet.

For eksisterende bebyggelse benævnt l, 2, 3 og 4 pb kortbilag 2
gælder det, at ved anvendelse til
&en-lav bebyggelse skal grundstØrrelsen minimum være 700 m2
excl. vejareal. Ligeledes skal der
sikres en grundstØrrelse, så be-

fimmentarer
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byggelsesprocenten ikke overstiger
25. Inddrages den eksisterende bebyggelse, jf. bestemmelse 6.2, som
hØrende under den nye planlagte 2
etages bebyggelse, forudsættes der
sammenlægning med matr.nr.e 1335f,
13351 og 1335p Silkeborg Markjorder.

ad 4.2 Den planlagte bebyggelse i max. 2 etager
paltænkes opfart af et boligselskab. Derfor er der
ingen planer om udstykning.
Muligheden for udstykning
er medtaget for at tilgodese udstykningslovgivningen, jf.
10a i byggeloven.

4.2 Udstykning af den planlagte bebyggelse, som opferes pb matr.nr.e
1335f, 13351 og 1335p Silkeborg
Markjorder, skal i princippet være
i overensstemmelse med den vejledende bebyggelsesplan
se kortbilag 3.

-

Ingen grund mb dog udstykkes med
et mindre areal end 150 m2. Ligeledes mb den bebyggede del af
grunden ikke udgØre mere end halvdelen af grundens areal.

5. Vej-, sti- og parkeringsforhold

ad 5.1 I den tidligere
byplanvedtægt var omrbdet
pdlagt en 4 , O m byggelinie mod Brokbjergvej og
BredhØ jvej .
Da der nu opfØres boliger
er det naturligt, at der
inddrages areal til fortov.
Den gældende oversigtslinie, som vist p 8 kortbilag 1, vil ligeledes kunne ophæves i forbindelse
med etableringen af fortov.

5.1 For at sikre etableringen af fortov langs Brokbjergvej og BredhØjvej udlægges der offentligt vejareal, som vist pb kortbilag 2.
5.2 Der udlægges areal til veje/vendepladser og stier med en principiel
beliggenhed som vist pb kortbilag
2. For de fastlagte vejtilslutninger til Brokbjergvej og BredhØjvej
benævnt A og B gælder, at bredden
for vejudlægget minimum skal være
7 , O m, og der skal etableres 5,O m
skrå hjerneafskæringer. Stitilslutninger benævnt a og b skal minimum udlægges med en bredde pb
3,O m.
Vejarealer, som skal fungere som
kombinerede adgangs- og parkeringsarealer (90' parkering), skal
udlægges med en bredde på minimum
12,O m. I begrænset omfang vil der
kunne tillades dobbeltparkering
med en bredde for vejudlægget pb
minimum 17 m.
Arealudlæg af veje og stier samt
forlægning/nedlægning af private
veje skal ske i.h.t. vejlovgivningens regler herom.
Parkering
5.3 Ved benyttelse af bebyggelsen benævnt l, 2, 3 og 4 til åben-lav

Lokalplan
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bebyggelse skal der etableres 2
p-pladser pr. bolig.
Ved etablering af andre former for
boligbebyggelse (tæt-lav og etagebyggeri) skal der udlægges 1%
p-plads pr. bolig, heraf anlægges
1 p-plads pr. bolig. Resten af
p-arealet anlægges, såfremt der
opstår behov herfor.

6. Bebyggelsens omfang og placering
ad 6.1 Uanset om ny bebyggelse placeres i overensstemmelse med de udlagte byggefelter, jf.
kortbilag 2, skal bebyggelsen opfylde byggelovgivningens hØjde- og a f standskrav.

6.1 Efter nedrivning af den eksisterende erhvervsbebyggelse, som vist
psJi kortbilag 1, kan der opfØres en
ny boligbebyggelse i max. 2 etager, som vist pB kortbilag 2 og 3.
For den eksisterende bebyggelse
benævnt 1, 2, 3 og 4 gælder, at
den skal fremtræde som villabebyggelse i max. 1% etage. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mPi ikke overstige 25.

Bebyggelsens hØjde, såvel 14 etages og 2 etages bebyggelse, må ikke overstige 8,5 m målt efter reglerne i byggelovgivningen.

ad 6.2 Selvom den eksisterende bebyggelse bem v n t l, 2, 3 og 4 kan
ombygges og inddrages under den nye 2 etages bebyggelse, skal de 4 bebyggelser fortsat fremtraxie som villabebyggelse
imax. 1% etage. Ombygning af bebyggelserne vil
dog kunne finde sted inden for de eksisterende
bygningsrammer, selvom
disse fremtræder som 2
etager, men udvidelse ma kun fremtræde som 1%
etage.
Sbfremt bygning 2 ikke
ombygges til lejligheder,
som skitseret pi4 kortbilag 3, kan det blive nØdvendigt at reducere det
udlagte vej- og byggefeltsareal for at opfylde
kravet om en bebyggelsesprocent p4 max. 25, jf.
bestemmelse 6.1

.

6.2 Den nye 2 etages boligbebyggelse
mPi kun opfØres pA baggrund af en
samlet plan. Bebyggelsesprocenten
mi5 max. være 35 for et afgrianset
bebyggelsesplanområde som helhed.
Ved afgrænsning af bebyggelsesplanområdet kan bebyggelserne 1,
2, 3 og 4 inddrages og ombygges
til lejligheder. I den sammenhæng
vil de tilhØrende grundarealer
kunne medregnes ved udregning af
den maksimale bebyggelsesprocent
på 35.
Inden for de fastlagte byggefelter

mb der max. opfØres 80 boliger.
Ved inddragelse af bebyggelserne
1, 2, 3 og 4 kan boligantallet 0ges.

6.3 I tilknytning til, eller på det
udlagte fællesareal, soin vist på
kortbilag 2, kan der opfØres et
fælleshus.

9
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ad 6 . 4 og 6.5 Trafikstej
f r a især Brokbjergvej må
ikke medfgre stajgener
indend0rs. Se i 0vrigt
bygningsreglementets bestemmelser herom.
For a t undgd stØj i haverne og pai evt. altaner
mod Bredhqbjvej og Brokbjergvej skal der langs
de 2 veje opfares stcdjskæme/st@jvolde.HØjden
for disse afhænger a f bebyggelsens afstand til
vejene .
E r stØjvolden 2 m h O j og
etableres der altaner mod
Brokbjergvej skal de p l a ceres minimum 18,O m f r a
vejmidte f o r a t opfylde
de gsldende st0jkrav.

6.4 For stØjfØlsom bebyggelse skal det
sikres, at det indendØrs stØjniveau ikke overstiger 30 dB(A).

6.5 Bebyggelsens opholdsarealer mb ikke pbfØres et udendØrs stØjniveau,
som overstiger 55 dB(A). I den
sammenhæng kan der etableres stØjdæmpende foranstaltninger mod både Brokbjergvej og BredhØjvej se kortbilag 3. Se endvidere bestemmelse 8.4.
6.6 Terrænreguleringer pb mere end I:
0,5 m i forhold til det eksisterende terræn md kun foretages med
byrådets tilladelse.
I forbindelse med et konkret byggeprojekt vil byrådet kunne godkende stØrre ændringer af terrsnet. Til bedØmelse heraf skal oplyses koter pb eksisterende og
fremtidigt terræn. Skæringslinier
mellem bygning og eksisterende og
fremtidigt terræn skal fremgb af
byggeprojektet.

7. Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1 Ingen form for erhvervsmæssig
skiltning og reklamering må finde
sted.

7.2 For den eksisterende bebyggelse
benævnt 1, 2, 3 og 4 pd kortbilag
2 gælder, at den skal fremtræde
som fritliggende villabebyggelse.
7.3 Ny 2 etages bebyggelse med tilhØrende udhuse og carporte m.m. skal
gives et ensartet arkitektonisk
helhedspraeg. Eksempelvis ens taghaeldninger og ensartet materialevalg.
7.4 Til udvendige bygningssider og
tagflader mA der ikke anvendes materialer eller farver, som efter
byddets sken virker skædnmende.
Opsætning af solfangere må kun
finde sted med byrddets tilladelse
i hvert enkelt tilfælde,
ad 7.5 Bestemmelsen gæl-

der ikke for den eksisterende bebyggelse benævnt
1, 2, 3 og 4 pd kortbilag
2,

Byrbdet v i l kunne give

7.5 For ny bebyggelse må der ikke opsættes indviduelle antenner, herunder parabolantenner,

Der skal etableres et fælles TVog radioantenneanlæg. Faellesanten-

Kommentarer
tilladelse til opsætning
af en antennemast. Alternativet til en fællesantennemast er tilslutning
til et stuirre fællesantenneanlæg

.

ad 8.1 Opholdsarealerne
skal være velbeliggende
og mb ikke have karakter
af "restarealer".
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neanlæggget skal godkendes af byrådet.

8. Ubebyggede arealer og beplantning
8.1 For den nye sammenhængende bebyggelse skal der tilvejebringes udendØrs opholdsareal svarende til
mindst etagearealet.

En del af opholdsarealet skal, som
vist pd kortbilag 2 og 3, i princippet anvendes til mindre opholds- og legeomrbder samt et
stØrre sammenhængende fællesareal.
8.2 For den nye sammenhængende bebyggelse skal de ubebyggede arealer
anlægges efter en af byrddet godkendt plan, som omfattter arealernes anvendelse, indretning, beplantning, udstyr, belysning og
indhegning. Der skal samtidig godkendes en plejeplan for beplantningen for de fØrste 5 Ar.
8.3 Skyggegivende træer, såsom kastanie, pil, poppel, elm og lind må
kun plantes i begrænset omfang.
Ved plantning skal disse placeres
under hensyntagen til bebyggelsen
og dens opholdsarealer.

ad 8.4 Princip for bepl antningen/hegningen
langs vejene er indtegnet
pb kortbilag 2.
Eksempel pB detailudformning for beplantede stuijvolde fremgar af kortbilag 3.

8.4 Hegning mod Brokbjergvej og BredhØjvej skal fremtræde som levende
hegn. StØjafskarmning, herunder
stØjvolde, skal derfor beplantes se kortbilag 3.

ad 8.5 Deklarationen om
beplantningsbæltet foreskriver, at den til enhver tid værende ejer af
deklarationsarealet er
pligtig til at bevare og
vedligeholde den eksisterende beplantning.

8.5 Det eksisterende skrbningsareal
med tilhØrende beplantning, som
gramser op til boligen på matr.nr.
1335s Silkeborg Markjorder, skal
bevares og vedligeholdes. I den
sammenhæng skal den tinglyste deklaration om et 2 m bredt beplantningsbælte respekteres
se kortbilag 1 og 2.

-

8.6 Starre bade og uindregistrerede
kØretØjer og campingvogne md ikke
opbevares pb de ubebyggede arealer.
8.7 Ved hver bolig skal der udlægges

Kommentarer
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areal til indretning af plads til
affaldsbeholdere og genanvendeligt affald.
Som alternativ til at indrette en
plads ved hver enkelt bolig, kan
der, efter aftale med Teknisk Forvaltning, indrettes en eller flere
fælles pladser til opsamling af
affald. Placering og indretning
skal ske efter Teknisk Forvaltnings anvisninger.
Der henvises i Øvrigt til det gældende regulativ for affaldsomrddet, hvor bl.a. krav til standplads og adgangsvej er angivet.
9. Forudsletninger for ibrugtagen af ny
bebyggelse
9.1 Ny bebyggelse mb ikke uden byrddets tilladelse tages i brug, fØr
bebyggelsen er tilsluttet Silkeborg Kommunale Fjernvarmeforsyning

.

9.2 Ny bebyggelse mb ikke tages i
brug, fØr der er foretaget tilslutning til et fællesantenneanlaeg.

ad 9 . 3 Ved ubebyggede a realer forstbs haver,
fælles o p h o l d s a r e a l e r ,
legepladser, parkeringsp l a d s e r , interne veje

9.3 Ny bebyggelse mb ikke uden b y d dets tilladelse tages i brug, fØr
de ubebyggede arealer er anlagt.
Anvendelse m.m. af de ubebyggede
arealer skal godkendes af byrbdet,
jf. bestemmelse 8.2. Der skal samtidig godkendes en plejeplan for
de 5 fØrste &refter plantningen.

0.1.

Såfremt en bebyggelse ikke opfØres
under (?t skal der til hver udbygningsetape vare anlagt en efter
byrbdets skØn passende afgrænset
del af fællesarealerne.
9.4 Ny bebyggelse md ikke tages i brug
fØr der er etableret stbjafskærmning, jf. bestemmelse 6.5.

ad 10 Sbfremt d e 4 b e b y g g e l s e r , som er benævnt 1 ,
2 , 3 o g 4 p2 k o r t b i l a g 2 ,
anvendes t i l p a r c e l h u s formSl, v i l d e r ikke b l i ve s t i l l e t krav om medl e m s p l i g t til g r u n d e j e r foreningen.

10.

Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere inden for omrbdet.
Grundejerforeningen oprettes, nbr
byrddet kraever det, idet der dog
gives ejerne et forudgdende varsel p& 3 mbneder.

fimmentarer
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10.2 Grundejerforeningen skal forestb
drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fællesarealer,
fællesantenneanlæg m.v. inden for
omrbdet

.

10.3 Grundejerforeningens vedtægter og
ændringer heri skal godkendes af
byrådet.
10.4 Bygherren/firmaet, der står som
ejer af lokalplanomrbdet på byggemodningstidspunktet, skal forestb drift og vedligeholdelse af
private veje, stier, fallesarealer, fællesantenneanlæg m.v. indtil grundejerforeningen er oprettet og har overtaget de pågældende arealer og anlæg.

11.

Ophmrelse af byplanvedtzgt

11.1 Den af Silkeborg Byråd den 24.
februar 1977 vedtagne byplanvedtagt nr. 49 ophæves for det område, som nærværende lokalplan omfatter.

12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1 I fØlge planlægningslovens 8 18
gælder lokalplanens bestemmelser
fra den dag, det er offentliggjort, at byrbdet har vedtaget
planen endeligt. Herefter mb
ejendomme i lokalplanomrbdet 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.
Byrbdet kan ekspropriere fast
ejendom, der tilhØrer private,
eller private rettigheder over
fast ejendom, nbr ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for VirkeliggØrelsen af lokalplanen, jfr. planlægningslovens 9 47.
Byrbdet kan meddele dispensation
fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i
strid med principperne i planen.

Kommentarer
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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 i fØlge 9 19 i planlægningsloven give dispensation.
Mere væsentlige afvigelser fra
lokalplanen kan kun gennemfØres
ved at tilvejebringe en ny lokalplan.
IfØlge bestemmelse 5.1 i lokalplanen udlægges der offentligt
vejareal med henblik på etableringen af fortov langs Brokbjergvej og BredhØjvej. Det betyder,
at ejere efter § 48 i lov om
planlægning under visse forudsætninger kan kræve det udlagte vejareal overtaget af kommunen mod
erstatning.
Private byggeservitutter og andre
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. planlægningslovens § 18.
Andre private servitutter kan
eksproprieres, når det vil være
af væsentlig betydning for virke1iggØrelsen af planen jfr. ovenfor.
Såfremt forhold ikke er reguleret
i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

VEDTAGELSESPATEGNING
Forslaget er vedtaget af Silkeborg Byråd den 24. juni 1996.
Silkeborg Byråd, den 24. juni 1996
På byrådets vegne

J@rn Wurtz
Borgmester

/

Chr. Sand Jensen
Eksp.sekr.
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Lokalplanen er i henhold til § 27 i
lov om planlægning vedtaget endeligt
af Silkeborg Byråd, den 14. oktober
1996.
Silkeborg Byråd, den 14. oktober 1996
På byrådets vegne
Vagn L a r s e n

/

Chr.

Viceborgmester

Sand J e n s e n
Eksp.sekr.

Lokalplanens endelige vedtagelse er
offentliggjort i Midtjyllands Avis den
19. oktober 1996.
Lokalplanen gælder fra denne dato.
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