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Dele af lokalplan 131.07 - Område ved Balle Kirke er erstattet af lokalplan 12-014 Boligområde Balle Bygade (planID: 3016645).
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Redegørelse

LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanen omfatter et område afgrænset af
Balle Bygade, Viborgvej, Nordre Højmarksvej
og en kommende forbindelsesvej.
Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet til
venstre.
Lokalplanens formål er,
-

at udlægge området til offentlige formål,
at give mulighed for at opføre en sognegård
og en præstebolig m.v.
- at give mulighed for at videreføre Nordre
Højmarksvej mod vest,
- at give mulighed for at etablere en ny forbindelsesvej beliggende mellem Balle Bygade
og Nordre Højmarksvej,
- at give mulighed for ændring af noget af
Balle Kirkevej (tværprofil og belægning
m.v.)
- at give mulighed for etablering af parkeringsanlæg ved Balle Kirkevej.
Eksisterende forhold.
Lokalplanen omfatter bl.a. Balle Kirke med tilhørende omgivelser.
Balle Kirke er en kvaderstenskirke, som antagelig blev opført i 1100-tallet og bygget i romansk
stil (runde buer).
Oprindelig har kirken kun bestået af skib og kor,
men senere er der tilbygget et våbenhus og i
1703 har man over vestgavlen anbragt et lille
klokketårn. Kirkens klokke er fra ca. 1250 og
hører til blandt landets ældste.
Vest for Balle Kirkevej er en landbrugsejendom
beliggende. Landbrugsejendommen er opført i
1891 og har i de senere år kun i mindre grad været benyttet til landbrugsdrift.
Skov- og Naturstyrelsen har den 24. juni 1998
givet tilladelse til nedrivning af landbrugsejendonmien.
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Syd for bygningerne ligger et mindre skrånende
græsningsareal.
Mod vest i nord-sydgående retning er et beplantet jorddige beliggende. Beplantningen er af
meget varierende kvalitet og trænger til beskæring.
I lokalplanområdets nordvestlige område har
Naturgas Midt-Nord opført en måler- og regulatorstation i 1986. Ved siden af stationen er et
ældre "andels-frysehus" beliggende.
Arealet der berøres af kommende forbindelsesvej, udgør en del af et landbrugsareal.
Fremtidige forhold
TERRÆNPLAN FRA 1970 OVER LOKALPLANOMRÅDET M.M.

Balle Menighedsråd ønsker at opføre en sognegård og en præstebolig på arealet, hvor den
gamle gård ligger.
Som første etape opføres sognegården, der udformes som en firelænget gård. Bygningens
samlede etageareal vil udgøre ca. 600 m^.
Præsteboligen er ligeledes projekteret som en
firelænget gård.
På længere sigt er det planen, at Nordre Højmarksvej skal videreføres mod vest. En mindre
strækning af Balle Kirkevej - nord for Nordre
Højmarksvej - nedlægges, og der etableres en ny
forbindelsesvej mellem Nordre Højmarksvej og
Balle Bygade. Den østlige del af Balle Bygade
kobles på fordelingsvejen.
Da Nordre Højmarksvej vil virke som en barriere
for gående og cyklende fra boligområdet ved
Balle Kirkevej til kirken skal de sikres ved passage af vejen.
Ved nedlæggelse af Balle Kirkevej som offentlig
vej fra Nordre Højmarksvej til Balle Bygade, vil
vejstrækningen mellem kirken og den nye sognegård kunne fredeliggøres. Der vil være mulighed for etablering af belægning der "knytter"
kirken og sognegården tæt sammen.
Arealerne mellem konmiende sognegård og kirken og Nordre Højmarksvej kan evt. indgå som
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et natur/parklignende område. Der skal dog friholdes "sigtelinier" mod kirken.
Lokalplanområdet opdeles i 3 områder.
Område I
Området omfatter kirke, præstebolig og sognegård samt de nære omgivelser. Området omfatter
endvidere en M/R station m.m.
Område II
Området omfatter en del af nuværende og fremtidig Nordre Højmarksvej.
Nordre Højmarksvej udlægges i en bredde af 33
m med et afskærmningsbælte i op til 20 m's
bredde mod syd. Nordre Højmarksvej kan udbygges til en firesporet vej, men den del af Højmarkslinien, der er udført i dag, er alene udlagt
som tosporet vej.
For at undgå gener fra trafikstøj, som følge af en
udbygning af Højmarkslinien, kan der inden for
området etableres støjdæmpende foranstaltninger.
Der kan etableres broforbindelse over Nordre
Højmarksvej, eller anden foranstaltning, der sikrer gående og cyklende ved passage af vejen.
Område III
Området omfatter ny forbindelsesvej mellem
Nordre Højmarksvej og Balle Bygade.
Vejen skal etableres som følge af, at Nordre
Højmarksvej skal videreføres mod vest. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde kan der ikke gennemføres et "firebenet kryds" ved Nordre Højmarksvejs skæring med Balle Kirkevej.
Den østlige del af Balle Bygade kobles på forbindelsesvejen.
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Balle Kirke set fra lokalplanens vestlige område ved diget

Balle Kirke set fra Nordre Højmarksvej / Viborgvej

I

Redegørelse

Eks. landbrugsejendom, der forudsættes nedrevet
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Del af eksisterende dige
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN
ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET
Regionplan 1997
Lokalplanområdet er ikke medtaget i regionplanens mulige byvækstområder. Lokalplanen åbner
ikke op for en egentlig byudvikling, men giver
alene mulighed for opførelse af en sognegård og
en præstebolig i tilknytning til Balle Kirke.
Kommuneplan 1997 - 2008
For at opnå overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen udarbejdes tillæg nr. 7
til Kommuneplan 1997 - 2008 for Silkeborg
Kommune. I tillægget fastsættes følgende bestemmelser for ramme nr. 3143:
Offentlige formål ( Kirke, kirkegård, sognegård,
præstebolig og lignende kirkelige formål, samt
vejanlæg).
Maks. bebyggelsesprocent 10 for den enkelte
ejendom, maks. 2 etager, maks. højde på 8,5 m.
Ved særlige forhold kan bygninger opføres højere.
Den sydligste del af lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 3161.
Kollektiv trafik
Busrute 6 og 8 kører ad Balle Kirkevej og videre
ad Nordre Højmarksvej mod øst. Stoppestedet er
beliggende ved Balle Kirkevej/Nordre Højmarksvej ca. 150 m fra kirken.
Busrute 31 og 32 samt regionale ruter, der kører
ad Viborgvej har stoppested på Viborgvej i en
afstand af ca. 75 m fra kirken.
Vejplanlægning
Indtil Nordre Højmarksvej videreføres mod vest,
skal sognegård, præstebolig og kirke vejbetjenes
fra Balle Kirkevej.
Når Nordre Højmarksvej er videreført mod vest
og ny forbindelsesvej mellem Balle Bygade og
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Nordre Højmarksvej er anlagt, kan Balle Kirkevej nedlægges som offentlig vej fra Nordre Højmarksvej til Balle Bygade. Den nordligste del af
vejen kan fredeliggøres, og der vil være mulighed for etablering af belægning, der "knytter"
kirken og sognegården tæt sammen.
Da Nordre Højmarksvej vil virke som en barriere
for gående og cyklende fra boligområdet ved
Balle Kirkevej til kirken skal de sikres ved passage af vejen.
Vejstøj
På Balle Kirkevej er årsdøgntrafikken angivet til
ca. 2000.
Sognegård og præstebolig er hver for sig tænkt
udformet som en firelænget bygning med gårdhave i midten. Bebyggelsen vil virke som en
skærm mod trafikken på Balle Kirkevej, Balle
Bygade og på længere sigt mod ny forbindelsesvej.
Den nye bebyggelse vil ligge ca. 100 m fra Nordre Højmarksvej, og det skønnes ikke, at den
fremtidige trafik på denne vej vil påvirke bebyggelsens nære omgivelser i væsentligt omfang.
I forbindelse med Højmarksvejs forlængelse,
skal det sikres, at støjkrav kan overholdes i forhold til parcelhusområdet beliggende vest for
Balle Kirkevej.
I relation til Balle Kirkevej, Balle Bygade og ny
forbindelsesvej er der i lokalplanen stillet som
krav, at det indendørs støjniveau i støjfølsom
bebyggelse ikke må overstige 30 dB(A). Se i
øvrigt bygningsreglementets bestemmelser herom.
Varmeplan
Ifølge den kommunale varmeplan skal lokalplanområdet tilsluttes det lokale naturgasnet (naturgas Midt-Nord).
I lokalplanens pkt. 9.1 er der medtaget en bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i
brug, før der er foretaget tilslutning til naturgasnettet.
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Spildevandsplan
Lokalplanen er omfattet af Silkeborg kommunes
spildevandsplan.
Regnvand fra tage og belægninger m.m. skal i
videst mulig omfang nedsives jfr. spildevandsplanen.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den kommunale vandforsyning.
Affaldsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg
kommunes affaldsplan, hvorefter al affald skal
bortskaffes i henhold til gældende regulativer.
I lokalplanens pkt. 8.5 er der medtaget en bestemmelse om placering og omfang af standplads
til affaldsbeholdere og genanvendeligt affald.
Naturbeskyttelse
En mindre sø / vandhul er registreret i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 3. Søen/vandhullet
vil være beliggende i Nordre Højmarksvejs
trace mod vest. I tørre perioder er søen/vandhullet ofte udtørret.
I lokalplanens sydvestlige område er et jorddige
med en højde på op til ca. 1 m beliggende. Beplantningen på jorddiget er af meget varierende
kvalitet.
Ved gennemførelse af Nordre Højmarksvej mod
vest berøres ca. 30 - 40 m af diget.
I forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslaget vil ovennævnte forhold søges afklaret
med Århus Amt, der er myndighed.
11954 er der tinglyst fredningsdeklaration på
den del af arealet, der er beliggende øst for Balle
Kirkevej. Fredningen er foretaget af hensyn til
Balle Kirkes frie beliggenhed. Fredningen medfører forbud mod bebyggelse, varigt eller midlertidigt. Der må ikke foretages beplantning eller
andet, der nu eller senere kan virke skænmiende
eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken
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eller kirkegården.
Fremtidig beplantning inden for lokalplanområdet skal respektere Balle Kirkes frie beliggenhed.
MiJijøforhold i øvrigt
Der er ikke registreret kemikalieaffaldsdepoter
indenfor lokalplanområdet.
Økologiske forhold
Den gamle gård og beboelsen nedrives og i stedet opføres ny bebyggelse af tilsvarende omfang.
Det vil sige, at de ubebyggede arealer stort set vil
svare til forholdene i dag .
Søen/vandhullet vil i sin helhed blive berørt af
vejanlæg. På den anden side anden side af Balle
Kirkevej - nord for Nordre Højmarksvej, er der
opstået en lille sø som kan indgå i områdets anlæg.
Græsningsarealet forventes tilplantet delvis og
kan derefter fremtræde som et natur/parklignende område.
Det eksisterende beplantede jorddige vedligeholdes, og der udføres supplerende beplantning.
Nedlæggelse af Balle Kirkevej som offentlig vej
fra Nordre Højmarksvej til Baile Bygade vil give
et roligere miljø ved kirke og sognehus.
Den ekstensive udnyttelse af lokalplanområdet
samt tilplantninger i området forventes at give
gode levesteder for bl.a. fuglelivet.
Sognegården og præsteboligen tænkes opført i
solide materialer, der mindsker den løbende
vedligeholdelse. Bygningerne forventes fuldmuret. Tag forventes udført i zink.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER.
Lokalplanens endelige godkendelse forudsætter,
at Århus Amt ingen bemærkninger har til tillæg
nr. 7 til Kommuneplan 1997 - 2008.
Matr. nre. 9a, 10a og 9bi Balle By, Balle er på-
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lagt landbrugspligt, hvorfor lokalplanens virkeliggørelse for disse matr. nr.e. er betinget af
Jordbrugskommissionen for Århus Amts ophævelse af landbrugspligten i medfør af landbrugslovens § 4.
Skov- og Naturstyrelsen har den 24. juni 1998 Bolig samt landbrugsbygninger på matr. nr. 9a
givet tilladelse til nedrivning af landbrugsejen- nedrives.
dommen.
Ændringer af jorddiget samt fjernelse af
sø/vandhul forudsætter Århus Amts tilladelse. I
forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslaget, vil Silkeborg Kommune indhente amtets
tilladelse.
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LOKALPLAN.
Lokalplan nr. 131.07 for et område ved Balle
Kirke.
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30.juni 1997) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte
område.

1. Lokalplanens formål
1.1 Lokalplanens formål er:
-

-

-

-

at udlægge området til offentlige formål,
at give mulighed for at opføre et sognehus og
en præstebolig m.v.
at give mulighed for at videreføre Nordre
Højmarksvej mod vest,
at give mulighed for at etablere en ny forbindelsesvej beliggende mellem Balle Bygade
og Nordre Højmarksvej,
at give mulighed for ændring af noget af
Balle Kirkevej (tværprofil og belægning
m.v.),
at give mulighed for etablering af parkeringsanlæg ved Balle Kirkevej.

2. Områdets afgrænsning og zonestatus
Ad. 2.1 -Matr. nr. 9a er under udstykning med
en parcel til sognehuset m.m.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 2, tegning nr. 1.313.023 af
12.03.99 og omfatter følgende matr.nre. eller
dele heraf: 9a, 9d, 9bh, 9bi og 10a alle Balle
By, Balle samt alle parceller, der efter den 1.
marts 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanen omfatter endvidere noget af Nordre Højmarksvej, Balle Kirkevej
og Balle Bygade.

Ad. 2.2-Et mindre areal af matr. nr. 9a er dog
beliggende i byzone, jf. kortbilag 1.
Landzonekompetencen indenfor lokalplanområdet varetages af Silkeborg Byråd.
Ad. 2.3-§ 35, stk. 1 omhandler udstykning,

2.2 Lokalplanområdet forbliver i landzone.
2.3 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter § 35
stk. 1, i lov om planlægning, som er nød-
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opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

vendige for lokalplanens virkeliggørelse.

Ad. 2.4 - Ophævelse af landbrugspligten sker i
forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens
godkendelse af udstykning.

2.4 Der er landbrugspligt på matr. nre. 9a, 9bi
og 10a Balle by. Balle. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens
regler, indtil de tages i brug til det, lokalplanen bestemmer.
3. Områdets anvendelse

Ad. 3.1- For arealer til kirkelige formål gælder
desuden den særlige kirkelige lovgivning.

3.1 Område I må kun anvendes til offentlige
formål - kirke og kirkegård med tilhørende
anlæg, sognegård, præstebolig og lignende
kirkelige formål.
3.2 Område II må kun anvendes til offentlig
formål - vejanlæg (del af nuværende og
fremtidig Nordre Højmarksvej).
3.3 Område III må kun anvendes til offentlig
formål - vejanlæg (forbindelsesvej mellem
Balle Bygade og Nordre Højmarksvej).

Ad. 3.4 - Indenfor området er der opført en
måler- og transformerstation for naturgas

3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres
energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation,
regnvandsbassin m.m, når placering og udformning efter byrådets skøn tilpasses den
omliggende bebyggelse og landskabet.
4. Udstykning
4.1 Område I. Ingen grund må udstykkes med
et mindre areal end 1.000 m^ ekskl. vejareal. Ved udstykning skal der kunne indskrives et kvadrat på 25x25 m.
5. Veje, stier og parkeringsforhold
5.1 Der udlægges veje og stier med en principiel
beliggenhed som vist på kortbilag 2
5.2 Nordre Højmarksvej udlægges i en bredde af
33 m. Der udlægges afskærmningsbælte i op
til 20 m's bredde langs vejens sydlige skel.
Ved anlæg af vejen skal det sikres, at støjkrav kan overholdes i forhold til parcelhus-
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området beliggende vest for Balle Kirkevej.
5.3 Langs Nordre Højmarksvejs nordside skal
der foretages hegning, således at der ikke er
direkte adgang til område I.
5.4 Forbindelsesvej mellem Balle Bygade og
Nordre Højmarksvej udlægges i en bredde af
l i m . Vejen placeres som vist på kortbilag
2. Balle Bygade kobles på forbindelsesvejen.

Ad. 5.5- Vejstrækningen kan først nedlægges,
5.5 Balle Kirkevej nedlægges på strækningen Cnår Nordre Højmarksvej er videreført mod vest.
D som offentlig vej, jf kortbilag 2. Der skal
etableres vendemulighed for lastbiler, da
vejen vil få status af "blind vej". Den nordlige del af vejen kan omprofileres og anlægges med anden belægning.
5.6 Hovedstier udlægges i en bredde af min. 4
m.
Ad. 5.7 - Krydsningen kan eventuel ske ved
etablering af en bro.

5.7 De gående og cyklende skal sikres ved passage af Nordre Højmarksvej.
5.8 Veje og stier udlægges/nedlægges efter vejlovgivningens regler.
Parkering

5.9 I område I skal der anlægges ca. 50 pAd. 5.9 - Ved kirken og i nærheden af den, er
pladser, dels ved kirken og dels ved sogneder anlagt ca. 40 p-pladser. Sognegården vil
gården, jf kortbilag 3.
kræve ca. 30 p-pladser. Da aktiviteterne til sognegården og kirken normalt ikke foregår samtidigt, er det reelle parkeringsbehov sat til ca. 50
p-pladser.
6. Bebyggelsens omfang og placering - område I
6.1 Bebyggelse skal placeres inden for de viste
byggefelter, jf kortbilag 2.
Ad. 6.2 Terrænregulering må ikke foretages
nærmere naboskel/vejskel end o, 5 m. Eventuel
skråning må ikke være stejlere end 1:1,5.

6.2 Terrænreguleringer på +/- o,5 m kan
umiddelbart tillades.
Yderligere terrænreguleringer forudsætter
dispensation. Til bedømmelse heraf skal
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oplyses koter på eksisterende og fremtidigt
terræn. Skæringslinier mellem bygning og
eksisterende og fremtidigt terræn skal
fremgå af byggeprojektet.
6.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10
for området som helhed.
6.4 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager.
Den maksimale højde af en bygnings ydervæg eller tagflade må ikke overstige 8,5 m
målt over terræn. Ved særlige forhold kan
dele af bygninger opføres højere.
Ad. 6.5 bestemmelsen skal sikre, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A). Se i
øvrigt bygningsreglementets bestemmelser herom.

6.5 For støjfølsom bebyggelse skal det sikres, at
der indendørs støjniveau ikke overstiger 30
dB(A).
7. Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1 Bygninger skal gennem detailudformning,
materiale- og farvevalg harmonere med kirken.
7.2 Bygninger skal primært opføres af mursten.
Bygningerne kan enten fremstå som blank
eller pudset mur. Mindre bygninger kan opføres af træ.
7.3 Tage skal tækkes med tegl, zink eller pap.
7.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner.
7.5 Skiltning må kun finde sted med byrådets
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
8. Ubebyggede arealer
8.1 Der skal etableres et afskærmningsbælte
langs Nordre Hømarksvejs sydlige skel, jf
punkt 5.2.

Ad. 8.2 Da beplantningen er af meget varieren- 8.2 Det eksisterende jorddige med beplantning
de kvalitet, vil der være behov for beskæring og
skal sikres og vedligeholdes.
nyplantning,
Ad. 8.3 Bestemmelsen vedrører ikke kirken og
8.3 De ubebyggede arealer skal anlægges efter
kirkegården.
en af byrådet godkendt plan vedrørende

Lokalplan
16
arealernes anvendelse, indretning, beplantning, udstyr og belysning.
8.4 Hegn mod vej og naboskel kan udføres som
blank mur, vandskuret eller pudset mur,
stengærde, træhegn, eller det kan fremtræde
som levende hegn.
8.5 Ved hver ejendom skal der udlægges areal
til indretning af plads til affaldsbeholdere
og genanvendeligt affald.
Der henvises i øvrigt til det gældende regulativ for affaldsområdet, hvor bl.a. krav
til standplads og adgangsvej er angivet.

9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
9.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det lokale naturgasnet.

10. Ophævelse af servitutter
Ad. 10.1- Deklarationen kan dog først ophæves,
når Balle Kirkevej etableres som blind vej

10.1 Deklaration af 18. maj 1966 tinglyst på
matr.nr. 9a (tidligere 14a) ophæves (vedrører oversigtslinie).
11. Lokalplanens retsvirkninger
11.1 Ifølge planlægningslovens § 18 gælder
lokalplanens bestemmelser fra den dag, det
er offentliggjort, at byrådet har vedtaget
planen endeligt. Herefter må ejendomme i
lokalplanområdet 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
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fast ejendom, når ekspropriationen vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen, jfr. planlægningslovens §
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
planlægningslovens give dispensation.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved at tilvejebringe
en ny lokalplan.
ad 11.1 Bortset fra arealet til forbindelsesvejen,
er områderne i forvejen ejet af Silkeborg Kommune eller Balle Menighedsråd.

Anvendelsen af lokalplanområdet er fastlagt
til offentlige formål. Det betyder, at ejere efter § 48 i planlægningsloven under visse omstændigheder kan kræve ejendommene
overtaget af kommunen mod erstatning.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf planlægningslovens § 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 10. maj 1999.
Silkeborg Byråd, den 12. maj 1999
På byrådets vegne
Jørn WUrtz / Ole Rasmussen
Borgmester

Sekretariatschef

Lokalplanen er i henhold til § 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Silkeborg Byråd
den 27. september 1999
Silkeborg Byråd, den 28. september 1999
På byrådets vegne

JømWiirtz / Asger Mikkelsen
Borgmester

Ordførende direktør

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i Midtjyllands Avis, den 9. oktober 1999.
Lokalplanen gælder fra denne dato.
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Århus Amt har den 23. juni 1999 godkendt tillæg
nr. 7 til Kommuneplan 1997-2008.

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 9a m.fl. Balle By, Balle
Ejendomsejer: Silkeborg Konmiune
Lyst første gang den: 04.11.1999 under nr. 34848
Senest ændret den : 04.11.1999 under nr. 34848
Lyst på de i dokumentet nævnte matrikel nr.
Retten i Silkeborg den 05.11.1999
Karin Holm
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