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LOKALPLANENS F O d L  OG INDHOLD. 

Lokalplanen omfatter en forlængelse af 
Oslovej mod nord til Østre HØjmarksvej 
og et omrade mellem den forlængede Os- 
lovej og Havrestien. 

Lokalplanområdet fremgår af oversigts- 
kortet til venstre. 

Lokalplanens f o d 1  

Lokalplanens formdl er 

- at udlægge areal til en forlængelse 
af Oslovej mellem den eksisterende 
Oslovej og Østre HØjmarksvej, 

- at udlægge areal til boliger udfor- 
met som tæt-lav bebyggelse eller e- 
tagebebyggelse i den nordØstlige del 
af lokalplanområdet nær Dybkær-cen- 
tret , 

- at udlægge areal til åben-lav bolig- 
bebyggelse i den sydvestlige del af 
lokalplanområdet, 

- at udlægge areal til offentlige for- 
mål, herunder idrætsanlæg og gr6nne 
områder ved stierne i området, 

- at udlægge areal til offentlige for- 
mål, herunder undervisning på et a- 
real ved ungdomsskolen vest for 
Oslove j , 

- at fastlægge tilkØrslen til de nye 

- at overfØre lokalplanområdets land- 
boligområder fra Oslovej, og 

zonedel til byzone. 

Eksisterende forhold. 

Lokalplanområdet består for stdrstede- 
lens vedkommende af kommunale land- 
brugsarealer. Kun i den sydlige del af 
området er der i dag bebyggelse (en 
privat bolig og en kommunal undervis- 
ningsbygning). 

Der er en kommunal sti (Havrestien) 
og en privat fællesvej i området. 

Landskabet er meget åbent, og det er 
kuperet. I en lavning i den nordlige 
del af området er der en eng. Midt i 
området har der ligget en gkd. Gården 
er nu nedrevet, men haven med store 
træer er der stadig. I udkanten af ha- 
ven er der et vandhul. 
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Fremtidige forhold .

Lokalplanen fastlægger liniefØringen
for forlængelsen af Oslovej .

Den nordlige del af

	

I den nordØstlige del af lokalplanom-
området ligger tæt på

	

rådet tæt på Dybkær-centret udlægges
Dybkær-centret .

	

areal til boliger udformet som tæt-lav
bebyggelse eller etagebebyggelse . Der
må bygges maks . 131 boliger i dette
område .

Der er mulighed for at placere et fæl-
leshus i hver af de 3 delområder .

Byrådet har mulighed for at indplacere
et plejecenter . Dette vil mest hen-
sigtsmæssigt kunne ske tæt på Dybkær-
centret .

Byrådet har også mulighed for at ind-
placere en bØrneinstitution . En sådan
bØr placeres tæt på indkØrslen fra Os-
lovej og tæt på stisystemet .
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Den sydlige del af områ-

	

I den sydvestlige del af lokalplanom-
det er kuperet og ligger

	

rådet udlægges areal til 65 åben-lave
ved bevoksede slugter og

	

boliger (parcelhuse) .
bakker .

Omkring den eksisterende ungdomsskole
ved Oslovej udlægges et areal til of-
fentlige formål, herunder undervis-
ning .

Mellem de 2 boligområder udlægges et
område til offentlige formål . Den
nordlige del af dette område forudsæt-
tes anvendt til fodboldbaner . Den syd-
lige del af området forudsættes an-
vendt til grØnt område . Der udlægges
et byggefelt til klubhuse eller lig-
nende . Der må i byggefeltet bygges 300
m2 etageareal .



.- 

STRUKTURPLAN FOR DET ØSTLIGE GØDVAD 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE 
PLANLÆGNING FOR O-ET. 

Kommuneplan. 

I fØlge kommuneplanen er lokalplanom- 
rådet omfattet af rammeområderne 4201, 
4241 og 4283. En del af lokalplanområ- 
det er ikke omfattet af rammebestem- 
melser. 

I Tillæg nr. 13 til Kommuneplan for 
Silkeborg Kommune 1993-2004 ændres bå- 
de rammeområder og rammebestemmelser 
inden for lokalplanens område. 

Som det ses på kortene til venstre, 
reduceres’rammeomr8de 4201 til center- 
formål, så den fremtidige grænse lig- 
ger vest for Havrestien. 

Rammeområde 4283 udvides og udgØr nu 
de 2 fremtidige boligområder i lokal- 
planområdet. I kommuneplanrevision 
1996 vil det samlede udlæg af areal 
til boligbebyggelse i kommunen blive 
reguleret. 

Hidtidige rammer 

Rammeområde 4241 reduceres med arealet 
omkring ungdomsskolen ved Oslovej. Her 
oprettes et nyt rammeområde 4235 til 
offentlige formål, herunder undervis- 
ning m-v. Kun en mindre del af lokal- 
planens område (Oslovej) ligger fort- 
sat i område 4241. 

En del af lokalplanområdet tildeles et 
nyt rammeområde 4236 til offentlige 
formål, herunder idrætsanlæg og grØnne 
områder . 

Fremtidige rammer 
Lokalplan nr. 63-07 for et omrade ved 
Arendalsvej (GØdvad Center, 1. etape) 

Lokalplanen omfatter en mindre del af 
det område, der er omfattet af lokal- 
plan nr. 63.07. Lokalplan nr. 63.07 
ophæves inden for det område, der om- 
fattes af lokalplanen 142.06. Det dre- 
jer sig om 2 små arealer, hvor der i 
dag er sti. 
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Havrestien vil indgå i

	

Trafikplanlægning
områdets stinet .

Ved at forlænge Oslovej opnås forbin-
delse mellem Østre Ringvej og Østre
HØjmarksvej . I GØdvad-området er der
planlagt en stØrre byudvikling med bo-
liger. Oslovej vil give bedre adgang
til byudviklingsområdet . HØjmarksvejen
er på længere sigt planlagt forlænget
til Resenbro-Hårup mod Øst og til Fun-
der mod vest . Der er mulighed for at
udvide kØrebanen fra 2 til 4 spor .

Villumgårdvej forudsættes lukket i
forbindelse med Oslovejs forlængelse.
Villumgårdvej er ikke med i lokalplan-
området .

Der indgår i lokalplanen nedlæggelse
af mindre vej- og stistrækninger og
udlæg af nye veje og stier.

Stojforhold .

På Østre HØjmarksvej vest for Aren-
dalsvej er årsdØgntrafikken 4 .426 .
Trafikken er mindre på den del af
Østre HØjmarksvej, der er med i lokal-
planområdet . Men der regnes med, at
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trafikken vil stige, efterhånden som 
der bygges boliger i GØdvad-omrbdet. 
Desuden fremgbr det af kommuneplanen, 
at der pd længere sigt er tanker om at 
forlænge Østre HØjmarksvej til Resen- 
bro og Hårup. Der kan derfor blive ta- 
le om stØrre trafikmængder i fremti- 
den. I stØjberegningen gås ud fra en 
fremtidig ArsdØgntrafik på 7.000. 
Langs Østre HØjmarksvej kræves der i 
lokalplanen en stØjvold med en hØjde 
på 2,5 m i forhold til niveauet på kØ- 
rebanemidte. 

PB Q ~ ~ Q J &  er årsdØgntrafikken ved 
gymnasiet 1.004. Trafikken forventes 
at blive en hel del stØrre, når der 
opnås forbindelse mellem Østre HØj- 
marksvej og Østre Ringvej. 

VedrØrende lokalplanens område III er 
omrddet udlagt til offentlige formål, 
herunder undervisning. I området er 
der i dag ungdomsskole, hvor der bl.a. 
foregdr knallertkØrse1. Aktiviteten er 
i sig selv stØjende, og omr8det be- 
tragtes derfor ikke som stØjfØlsomt. 
Der er ikke behov for at dæmpe trafik- 
stØjen for dette område. 

VedrØrende lokalplanens område II kræ- 
ves i lokalplanen en stØjvold langs 
den forlængede Oslovej. Så tæt som mu- 
ligt pd det fremtidige skråningsareal 
langs den nye Oslovej skal der etable- 
res en jordvold med en hØjde pb 1 m 
malt i forhold til terræn. 

VedrØrende lokalplanens omrader I og 
IV kræves i lokalplanen en stØjvold 
eller stØjskærm langs den forlængede 
Oslovej. Inden for det udlagte areal 
til stØjvold skal der så tæt som mu- 
ligt pd den nye Oslovej etableres en 
stØjvold eller stØjskærm, der har en 
hajde pb 2 , l  m i forhold til niveauet 
pb Oslovejs karebanemidte. 

VedrØrende lokalplanens område V kræ- 
ves i lokalplanen en stØjvold langs 
den forlængede Oslovej. Inden for det 
udlagte areal til stØjvold skal der så 
tæt som muligt pd den nye Oslovej 
etableres en stØjvold med en hØjde på 
2,5 m i forhold til niveauet pa Oslo- 
vejs kØrebanemidte. 

Kollektiv trafik. 

Nar Oslovej bliver forlænget, og der 
bliver bygget i området, vil der skul- 
le ske betjening af området med kol- 
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lektiv trafik. Der vil sandsynligvis 
blive tale om en forlængelse af rute 9 
Torvet - Hybjskolen - Gymnasiet eller 
rute 15 Torvet - Nybrreskov Bakke - 
Stockholmsve j 

Varmeplan . 
I fyblge den kommunale varmeplan skal 
lokalplanområdet tilsluttes det kommu- 
nale fjernvarmenet. Derfor er der med- 
taget en lokalplanbestemmelse 9.1 om, 
at ny bebyggelse ikke må tages i brug, 
fplr der er foretaget tilslutning til 
Silkeborg kommunale fjernvameforsy- 
ning . 
Spildevandsplan. 

Lokalplanområdet er omfattet af spil- 
devandsplanen. 

Ved kloakering kan det stilles som 
krav, at tagvand og vand fra befæstede 
arealer nedsives. 

Der regnes ikke med at etablere regn- 
vandsbassin i lokalplanområdet. Der 
findes allerede en mulighed for at e- 
tablere regnvandsbassin og eventuel 
rensning ved Gudenåen syd for Wdvad 
Mælkevej. Hvis der bliver behov for et 
forsinkelsesbassin tættere på lokal- 
planområdet, kan det etableres i dalen 
plst for den fremtidige Oslovej. 

Vandforsyning. 

Nye bebyggelser skal tilsluttes den 
kommunale vandforsyning. 

Affaldsplan. 

Lokalplanområdet er omfattet af Silke- 
borg Kommunes affaldsplan, hvorefter 
al affald skal bortskaffes i henhold 
til gældende regulativer. 

Der er medtaget en lokalplan bestem- 
melse 8.6 om placering og omfang af 
standplads til affaldsbeholdere og 
genanvendeligt affald fra boliger. 



Haven har tilhØrt en tid-
ligere gård på stedet .
Haven vil indgå i det
fremtidige grØnne område .

RedegOrelse

økologisk vurdering

MiljØforhold i Øvrigt .

Zo

En del af lokalplanens område I til
offentlige formål skal anvendes til i-
drætsanlæg (fodboldbaner) . Udformnin-
gen af resten af område I er ikke
fastlagt, men der vil indgå åbne græs-
arealer, grupper af træer og buske og
tætte beplantningsbælter med træer og
buske .

StØjvoldene ud mod østre HØjmarksvej
og forlængelsen af Oslovej vil også
blive beplantet .

I de grØnne områder kan beboerne ud-
folde sig. Kombinationen af åbne area-
ler og tætte beplantningsbælter m .v .
vil give mulighed for, at også dyr kan
leve og færdes i områderne .

Der er ikke registreret kemikalieaf-
faldsdepoter inden for lokalplanområ-
det .

I den nordlige del af lokalplanområdet
er der et engareal, som ikke er omfat-
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tet af naturbeskyttelseslovens Li 3, 
idet arealet er beliggende i byzone. 
Arealet er drænet og gennemskåret af 
en drængrØft. Vandet nedsiver fra eng- 
arealet. 

Der er hverken åbne eller rØrlagte 
vandlØb i lokalplanområdet. 

I udkanten af haven til den tidligere 
gård ligger der et vandhul, som er 
stØrre end 100 m2, og som derfor er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens Li 
3. 

Det fremgår af lokalplanens bestemmel- 
se 8.8, at vandhullet ikke må ændres 
uden tilladelse fra amtet. Arealet op 
til 10 m fra vandhullet udlægges til 
"vild" og uplejet natur. Driften af a- 
realet skal tilrettelægges, så gØdsk- 
ning og sprØjtning af arealet op til 
10 m fra vandhullet undgås. 

Der er ikke fredskov i lokalplanområ- 
det. 

Ca. 1/3 af lokalplanområdet er omfat- 
tet af skovbyggelinie jfr. Naturbe- 
skyttelseslovens Q 17. Det drejer sig 
om den sydvestlige del af lokalplanom- 
rådet. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. 

Ca. 1/3 af lokalplanområdet er omfat- 
tet af skovbyggelinie jfr. Naturbe- 
skyttelseslovens 5 17. Det drejer sig 
om den sydvestlige del af lokalplanom- 
rådet. Byrådet har sØgt Skov- og Na- 
turstyrelsen om at ophæve skovbyggeli- 
nien inden for lokalplanens omrbde. 

I udkanten af haven til den tidligere 
gård ligger der et vandhul, som er 
stØrre end 100 m2, og som derfor er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens Q 
3. Vandhullet må derfor ikke slØjfes, 
og vandhullets tilstand må ikke æn- 
dres, med mindre amtet giver tilladel- 
se til det. 

Matr.nre. 8a, 8d, 10a og 18b GØdvad 
By, GØdvad er undergivet landbrugs- 
pligt. VirkeliggØrelsen af lokalplanen 
er derfor betinget af Landbrugsmini- 
steriets ophævelse af landbrugspligten 
i medfØr af landbrugslovens Q 4. 

Realisering af lokalplanen forudsætter 
i Øvrigt ikke tilladelser fra andre 
myndigheder. 
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LOKALPLAN . 
Lokalplan nr. 142.06 for Oslovejs for- 
længelse og et nyt boligomride 

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

1.1 Lokalplanens formål er 

- at udlægge areal til en forlængelse 
af Oslovej mellem den eksisterende 
Oslovej og Østre HØjmarksvej, 

- at udlægge areal til boliger udfor- 
met som tæt-lav bebyggelse eller e- 
tagebebyggelse i den nordfistlige del 
af lokalplanomrddet nær Dybkær-cen- 
tret , 

- at udlægge areal til Aben-lav bolig- 
bebyggelse i den sydvestlige del af 
lokalplanområdet, 

- at udlægge areal til offentlige for- 
mål, herunder idrætsanlæg og grØnne 
områder ved stierne i området, 

- at udlægge areal til offentlige for- 
mål, herunder undervisning, ved ung- 
domsskolen vest for Oslovej, 

- at fastlægge tilkØrslen til boligom- 
r8derne i lokalplanområdet fra Oslo- 
vej, og 

- at overfØre lokalplanområdets land- 
zonedel til byzone. 

2. Onddets afgrænsning og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist p& 
vedhæftede kortbilag 1, tegning 
nr. 1.423.038 af 3. april 1996 og 
omfatter matr.nr. 19h GØdvad By, 
GØdvad og del af matr.nr. 6g, 8a, 
8d, 8p, 8bc, 10a, 16a, 18b og 19d 
samme sted samt alle parceller, 
der efter den 1. april 1996 ud- 
stykkes fra ej endommene. 

ad 2.2 Det meste af lo- 
kalplanomr8det er i for- 
vejen beliggende i byzo- 
ne . rade fra landzone til byzone. 

2.2 Med byrådets offentlige bekendtgØ- 
relse af den vedtagne lokalplan 
overfØres lokalplanens landzoneom- 
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Landzonearealet er vist på kortbi- 
lag 1. 

derne I, II, III, IV, V, VI og 
VII, som vist på kortbilag 1. 

2.3 Lokalplanområdet opdeles i områ- 

3. -&dets anvendelse 

3.1 Område I må kun anvendes til of- 
fentlige formål, herunder idræts- 
anlæg og grØnne områder. 

3.2 Område II må kun anvendes til bo- 

3.3 Område III må kun anvendes til of- 

ligformål. 

fentlige formål, herunder under- 
visning. 

3.4 Områderne IV, V og VI må kun an- 
vendes til boligformål. Byrådet 
kan dog tillade, at der indrettes 
plejecenter og bØrneinstitution i 
områderne. 

3.5 Område VII må kun anvendes til of- 
fentlige formål, herunder vej og 
stianlæg m.v. 

3.6 Inden for lokalplanområdet kan der 
opfØres energiforsyningsanlæg, 
kloakpumpestation, regnvandsbassin 
m.m., når placering og udformning 
efter byrådets skØn i passende om- 
fang tilpasses den omliggende be- 
byggelse og landskabet. 

4. udstykning 

4.1 I områderne I og III må ingen 
grund udstykkes med et areal min- 
dre end 700 m2. Byrådet kan i sær- 
lige tilfælde give tilladelse til 
en mindre grundstØrrelse. 

4.2 I område II må ingen grund udstyk- 
kes med et areal mindre end 700 
m2. Udstykning skal i princippet 
ske som angivet på vedhæftede 
kortbilag 2, tegning nr. 1.423.039 
af 3. april 1996, rev. 20. august 
1996. Området, der er vist som 
grØnt område, må ikke udstykkes 
til bebyggelse. 

ad 4 . 3  Muligheden for ud- 
s t y k n i n g  i mindre  grunde kan området til bebyggelse udstyk- 
er i n d f @ j e t  f o r  a t  o p f y l -  kes i sin helhed. Veje, stier, 
d e  b y g g e l o v e n s  S 10 A. stØjvolde og grØnne områder kan 

ikke udstykkes til bebyggelse. 

4.3 I hvert af områderne IV, V og VI 
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Yderligere udstykning af områderne 
til bebyggelse kan kun finde sted 
med byrådets godkendelse på bag- 
grund af en bebyggelsesplan og ud- 
stykningsplan for hvert område. 
Den enkelte grund må ikke være 
mindre end 150 m2 excl. andel af 
fællesareal. Grunden skal være 
udelt, d.v.s. at den ikke m& over- 
skæres af veje eller stier. HØjst 
halvdelen af grundens areal m& væ- 
re bebygget. 

4.4 i område VII må der ske udskillel- 
se af vejareal. Der må ikke ske 
udstykning inden for område VII. 

5. Veje, stier, parkering og byggeli- 
nier 

Veje og stier 

5.1 Der nedlægges fØlgende vej og sti- 
er med en beliggenhed som vist på 
kortbilag 2: 

Vejen A-B. 

Stien a-b. 

Stien c-d. 

Vejen og stierne nedlægges efter 
vejlovgivningens regler herom. 

5.2 Der udlaegges areal til fØlgende 
veje og stier med en beliggenhed 
som vist på kortbilag 2: 

Vejen C-D-E-F i en bredde af 20-55 
(Oslo ovejs forlængelse). 

Vejen D-G-H-I-J-K i en bredde af 
8-10 m 

Vejen I-L-K i en bredde af 8-10 
m. 

Vejen H-M i en bredde af 8-10 m. 

Vejen G-N-P-R i en bredde af 8-10 
m. 

Vejen N-O i en bredde af 8-10 m. 

Vejen P-Q i en bredde af 8-10 m. 

Vejen R-S i en bredde af 8-10 m. 

Vejen E-T i en bredde af 8-10 m. 
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Vejen U-T-V i en bredde af 8-10 
m. 

Stien e-a-c-f-g i en bredde af 3 
m. 

Stien f-h-i-j-1 i en bredde af 3 
m. 

Stien h-k-j i en bredde af 3 m. 

Stien m-n-o i en bredde af 3 m. 

Stien p-q i en bredde af 3 m. 

Veje og stier udlægges og anlægges 
efter vejlovgivningens regler her- 
om . 
Der skal i Øvrigt etableres vejad- 
gang og stiadgang, hvor det er an- 
givet pSi kortbilag 2. 

5.3 For enden af eventuelle blinde ve- 
je skal der etableres vendemulig- 
hed for lastvogne. 

5.4 Hele lokalplanområdet skal vejbe- 
tjenes fra den nye Oslovej, vej 
C-D-E-F. Vejadgang til område I 
skal i Øvrigt ske ad vej 
D-G-N-P-R. 

Parkering 

5.5 Ved eventuel bebyggelse i område I 
skal der anlægges parkeringsplad- 
ser i nØdvendigt omfang efter by- 
rSidets skdn. 

5.6 I område II skal der anlægges 2 
parkeringspladser pr. bolig. 

5.7 I område III skal der anlægges 1 
parkeringsplads pr. 50 m2 etage- 
areal. 

5.8 I områderne IV, V og VI skal der 
udlægges areal til 1,5 parkerings- 
plads pr. bolig. Heraf skal ved i- 
brugtagning være anlagt l parke- 
ringsplads pr. bolig. Resten af 
parkeringspladserne skal anlægges, 
såfremt byrådet skØnner, at der er 
behov for det. Ved bebyggelse af 
andet end boliger, skal der anlæg- 
ges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 
etageareal. 
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ad 5 . 9  Langs Østre H Ø j -  
marksvej på lægges  ikke 
b y g g e l i n i e ,  i d e t  d e r  ud- 
l æ g g e s  areal t il  en stØj- 
v o l d .  Langs Oslovejs for- 
l æ n g e l s e ,  vej C-D-E-F ud- 
l æ g g e s  d e r  o g s å  en stØj- 
v o l d  ud f o r  d e t  f r e m t i d i -  
g e  b o l i g o m r å d e .  Bestem- 
melse 5 . 9  f å r  d e r f o r  kun 
b e t y d n i n g  v e d  d e n  s y d l i -  
g e s t e  d e l  a f  vej C - D .  

Byggeiinier 

5.9 Langs vej C-D pålægges en byggeli- 
nie på 5 m fra nyt vejskel. 

5.10 Langs vejene i områderne II, IV, 
V og VI pålægges en byggelinie på 
2,5 m fra nyt vejskel. 

6. Bebyggelsens omfang og placering 

onuA3e i, II, III, IV, V og Vi 

6.1 Terranregulering må ikke finde 
sted. I forbindelse med et konkret 
byggeprojekt vil byrådet dog kunne 
godkende en ændring af terrænet, 
såfremt ændringen skØnnes hen- 
sigtsmæssig. Til bedØmmelse heraf 
skal oplyses koter på eksisterende 
og fremtidigt terræn. Skæringsli- 
nier mellem bygning og eksisteren- 
de og fremtidigt terræn skal frem- 
gå af byggepro j ektet . 

Omride I 

6.2 I område I er udlagt et byggefelt 
til klubhuse eller lignende. I om- 
råde I m& der kun ske bebyggelse 
dette sted. Der må i byggefeltet 
bygges 300 m2 etageareal. En byg- 
ning må kun opfØres i 1 etage og 
hØjden må ikke overstige 8.5 m 
over terræn. 

OmrAde II 

6.3 Bebyggelsesprocenten må ikke over- 

6.4 På hver ejendom rnå der kun opfØres 

stige 25 for den enkelte ejendom. 

eller indrettes 1 bolig. 

6.5 Der pålægges en byggelinie på 2,5 
m langs grØnne områder m.m., som 
vist på kortbilag 2. 

6.6 Bygninger må ikke opfØres med mere 
end 1 etage med udnyttelig tageta- 
ge. P& stærkt skrånende terræn kan 
bygninger i stedet opfØres med 1 
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ad 6.12 Sdfremt byrddet 
giver tilladelse til ud- 
stykning af den enkelte 
bolig, vil byrddet kunne 
tillade en hØjere bebyg- 
gelsesprocent for den en- 
kelte parcel jfr. bestem- 
melserne 4.3. 
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etage med delvis udnyttelig under- 
etage. 

6.7 Intet punkt af en bygnings ydervæg 
eller tagflade må gives en hØjde, 
der overstiger 8,5 m over terræn. 

6.8 Tagenes vinkel med det vandrette 
plan skal være mellem 20" og 50". 
For garager, carporte, udhuse og 
lignende mindre bygninger kan by- 
rådet give tilladelse til en anden 
taghældning. 

Omrade III 

6.9 Bebyggelsesprocenten må for områ- 
det som helhed ikke overstige 25. 

6.10 Bygninger må ikke opf6res med me- 
re end 2 etager. 

6.11 Intet punkt af en bygnings yder- 
væg eller tagflade må gives en 
hØjde, der overstiger 8,5 m over 
terræn. 

Omrade IV, V og VI 

6.12 Bebyggelsesprocenten må ikke o- 
verstige 25 for det enkelte om- 
råde. Grundstykket udg6r den del 
af området, der kan anvendes til 
bebyggelse. 

6.13 Antallet af boliger inden for om- 
råderne IV, V og VI må være: 
IV: maks. 56, 
V: maks. 38 og 
VI : maks. 38. 

Der kan herudover opfØres et fæl- 
leshus i hvert af områderne. 

Såfremt byrådet giver tilladelse 
til plejecenter eller bØrneinsti- 
tution i et område, reduceres det 
maksimalt tilladte antal boliger 
svarende til reduktionen i det 
maksimalt tilladte etageareal i 
det pågældende område. 

6.14 Ny bebyggelse mi5 kun opfares i o- 
verensstemmelse med en helheds- 
plan for hvert af områderne IV, V 
og VI. Helhedsplanen skal i prin- 
cippet svare til den retningsgi- 
vende bebyggelsesplan på vedhæf- 
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tede kortbilag 3, tegning nr. 
1.423.040 af 3. april 1996. Byrå- 
det kan tillade en ændret bebyg- 
gelsesplan, hvis byrådet skfinner 
det hensigtsmæssigt. 

6.15 Den enkelte bygnings dybde må ik- 
ke overstige 10 m. Ved påbygning 
af karnapper, udhuse eller lig- 
nende kan husdybden dog @ges til 
maksimalt 12 m. Med byrådets til- 
ladelse kan der ske bebyggelse 
med en stfirre dybde. 

6.16 Der pålægges en byggelinie på 2,5 
m langs det grfinne område som 
vist pb kortbilag 2. 

6.17 Bygninger mb ikke opffires med me- 
re end 2 etager. 

6.18 Intet punkt af en bygnings yder- 
væg eller tagflade må gives en 
hØjde, der overstiger 8,5 m over 

stfirre hfi j de . 

HeWe = 0.7 x afstand Helde = 0,4 x afstand 

\ . 
. terræn. Byrådet kan i særlige -. 

Afaiwid Afstand tilfælde give tilladelse til en 
7 - 

ad 6.19 Tilladelse til at 
bygge hØjere end 0,4 x 
afstanden til anden be- 
byggelse p8 samme grund 
kan kun gives, sdfremt 
fØlgende er opfyldt: 
1) kun ud for den ene fa- 
cade mb der bygges hafere 
end 0,4 x afstanden til 
anden bebyggelse, og 
2) alle beboelsesrum skal 
have lysadgang til den 
facade, hvorudfor der  ik- 
ke bygges hajt. Beboel- 
sesrum kan eventuelt gØ- 
res gennemgbende fra fa- 
cade til facade. Herved 
opnds, at der kan komme 
lys til den del af boli- 
gen, der ligger ved en 
facade med mindre l y s ,  

6.19 Ingen del af en bebyggelse må ha- 
ve en hfijde, der overstiger 0,4 x 
afstanden til anden bebyggelse på 
samme grund. 

HØjden kan Øges til 0,7 x afstan- 
den til anden bebyggelse på samme 
grund, såfremt byrådet tillader 
det. 

Pb samme grund kan gavle placeres 
ned til 3 m fra hinanden, sbfremt 
der ingen vinduer er i gavlene. 
Der kan også ske sammenbygning af 
gavle uden vinduer. 

Der henvises til Byggeda- 
ta 19-03-526, side 1, 

6.20 Bygningsreglementets og småhus- 
reglementets bestemmelser om hØj- 
de i forhold til vej og sti er 
ikke gældende. 

6.21 Tagenes vinkel med det vandrette 
plan skal være mellem 20" og 50". 
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ad. 7.3 Byrddet vil kun 
give tilladelse til 1 an- 
tennemast til fællesan- 
tenne inden for omrdderne 
II, IV, V og VI. Alterna- 
tivet til en fællesanten- 
nemast er tilslutning til 
et st#rre fællesantenne- 
anlæg. 

For garager, carporte, udhuse og 
lignende mindre bygninger kan by- 
rådet give tilladelse til en an- 
den taghældning. 

7. Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1 Ingen form for erhvervsmæssig 
skiltning og reklamering må finde 
sted. 

7 . 2  Bebyggelsen i hvert af områderne 
IV, V og VI skal have et ensartet 
arkitektonisk præg. Eksempelvis 
ens taghældninger og ensartet ma- 
terialevalg. Til udvendige byg- 
ningssider og tagflader må der ik- 
ke anvendes materialer eller far- 
ver, s o m  efter byrådets skan vir- 
ker skæmmende. 

Opsætning af solfangere må kun 
finde sted med byrådets tilladelse 
i hvert enkelt tilfælde. 

7.3 I område II, IV, V og VI må der 
ikke opsættes individuelle anten- 
ner. Der skal etableres et fælles 
TV- og radioantenneanlæg for om- 
råderne. FælleSanteMeanlægget 
skal godkendes af byrådet. 

8. Ubebyggede arealer 

8.1 Ubebyggede arealer, der ikke an- 
vendes som gårdsplads, vej, par- 
keringsplads eller idrætsanlæg, 
skal anlægges som have, fælles op- 
holdsareal, legeplads eller lig- 
nende . 

8.2 Ved nybyggeri i omrdderne III, IV, 
V og VI skal der tilvejebringes u- 
dendØrs opholdsareal svarende til 
mindst etagearealet i det pågæl- 
dende område. 

8.3 Ved nybyggeri i områderne III, IV, 
V og VI skal de ubebyggede arealer 
anlægges efter en af byrådet god- 
kendt plan vedrarende arealernes 
anvendelse, indretning, beplant- 
ning, udstyr, belysning og indheg- 
ning. Der skal samtidig godkendes 
en plejeplan for beplantningen for 
de farste 5 år efter plantningen. 

Traeer, der er meget skyggegivende 
(kastanie, pil, poppel, elm, lind 
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og lignende) md ikke plantes i 
stØrre omfang. Der må dog plantes 
enkeltstdende meget skyggegivende 
træer, såfremt de placeres mindst 
10 m fra bebyggelse. 

8.4 Hegn mod vej, sti og naboskel skal 
etableres som levende hegn. I 
tæt-lav bebyggelse kan byrådet 
mellem boligerne tillade anden 
form for hegning, hvis formålet er 
at undgå indblik. 

8.5 StØrre bade og uindregistrerede 
kØretØjer og campingvogne må ikke 
opbevares på de ubebyggede area- 
ler. 

8.6 Ved hver bolig skal der udlægges 
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 For- 
valtning indrettes en eller flere 
fælles pladser til opsamling af 
affald. Placering og indretning 
skal ske efter Teknisk Forvalt- 
nings anvisninger. 

Der henvises i Øvrigt til det gæl- 
dende regulativ for affaldsområ- 
det, hvor bl.a. krav til stand- 
plads og adgangsvej er angivet. 

8.7 I områderne I, II, III, IV, V og 
VI skal der etableres stfbjvolde, 
hvor det er angivet på kortbilag 
2. 

Langs Østre Hdjmarksvej skal der i 
områderne V og VI etableres en 
stØjvold sd tæt på Østre HØjmarks- 
vej som muligt inden for det ud- 
lagte areal. Stdjvoldens hØjde 
skal være 2,5 m målt i forhold til 
niveauet på Østre Hdjmarksvejs kfb- 
rebanemidte. 

Langs vej E-F (Oslovejs forlængel- 
se) skal der i område V etableres 
en stØjvold så tæt pd vej E-F som 
muligt inden for det udlagte are- 
al. StØjvoldens hØjde skal være 
2,5 m malt i forhold til niveauet 
pa vej E-F's kdrebanemidte. 

Langs vej D-E-F (Oslovejs forlæn- 
gelse) skal der i områderne I og 
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IV etableres en stØjvold eller 
stØjskærm s& tæt p& vej D-E-F som 
muligt inden for det udlagte are- 
al. StØjvoldens hØjde skal være 
2 , l  m målt i forhold til niveauet 
på vej D-E-F's kØrebanemidte. 

Langs vej C-D (Oslovejs forlængel- 
se) skal der i områderne II og III 
etableres en stØjvold så tæt på 
den fremtidige skråning ved vej 
C-D som muligt inden for det ud- 
lagte areal. StØjvoldens hØjde 
skal være 1 m målt i forhold til 
eksisterende terræn, hvor stØjvol- 
den etableres. 

Angående stØjvolde og stØjskærme 
henvises i Øvrigt til bestemmel- 
serne 8.3 og 9.4. 

8.8 På kortbilag 2 er der med kryds- 
skravering vist en eksisterende 
SØ. SØen m& ikke ændres uden til- 
ladelse fra amtet. Arealet op til 
10 m fra sØen udlægges til "vild" 
og uplejet natur. 

9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

9.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrå- 
dets tilladelse tages i brug, fØr 
bebyggelsen er tilsluttet Silke- 
borg Kommunale fjernvarmeforsy- 
ning . 

9 . 2  Ny bebyggelse i områderne II, IV, 
V og VI må ikke tages i brug, fØr 
der er foretaget tilslutning til 
et fællesantenneanlæg. 

9.3 Ny bebyggelse i områderne III, IV, 
V og VI må ikke uden byrådets til- 
ladelse tages i brug, fØr de ube- 
byggede arealer er anlagt. Anven- 
delse m.m. af de ubebyggede area- 
ler skal godkendes af byrådet jfr. 
bestemmelse 8.3. Der skal samtidig 
godkendes en plan for pleje de 
fØrste 5 år efter plantningen. 

Såfremt en bebyggelse ikke opfØres 
under et, skal der til hver udbyg- 
ningsetape være anlagt en efter 
byrådets skØn passende afgrænset 
del af fællesarealerne. 

9.4 Ny bebyggelse md ikke tages i 
brug, fØr der er etableret stØjaf- 
skærmning med beplantning som an- 
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givet i bestemmelserne 8.3 og 8.7. 

10. Grundejerforening 

10.1 Der skal oprettes en grundejer- 
forening med medlemspligt for 
samtlige ejere inden for område 
II. Grundejerforeningen oprettes, 
når byrådet kræver det, idet der 
dog gives et forudgående varsel 
på 3 måneder. 

10.2 Der skal oprettes en grundejer- 
forening med medlemspligt for 
samtlige ejere inden for områder- 
ne IV, V og VI. Grundejerforenin- 
gen oprettes, når byrådet kræver 
det, idet der dog gives et forud- 
gående varsel på 3 måneder. 

ad 10.3 Stierne e-a-c-f-g 
og den eksisterende Hav- 
restien langs nordvest- 
skellet af lokalplanområ- 
det forudsættes at blive 
vedligeholdt af Silkeborg 
Kommune. De Øvrige stier 
forudsættes vedligeholdt 
af grundejerforeningerne. 

10.3 Grundejerforeningerne skal fore- 
stå drift og vedligeholdelse af 
private veje, stier, fællesarea- 
ler, fællesantenneanlæg, beplant- 
ningsbælter og stØjvolde m.v. in- 
den for hvert af de 2 grundejer- 
foreningers områder. 

10.4 Den oprindelige udstykker af par- 
celler inden for lokalplanens om- 
råde skal forestå drift og vedli- 
geholdelse af private veje, sti- 
er, fællesarealer, fællesantenne- 
anlæg, beplantningsbælter og 
stØjvolde, m.v. indtil grundejer- 
foreningen for det pågældende om- 
råde er oprettet og har overtaget 
de pågældende arealer og opgaver. 

10.5 Grundejerforeningernes vedtægter 
og ændringer heri skal godkendes 
af byrådet. 

11. Ophævelse af ældre lokalplan 

11.1 Den af Silkeborg Byråd den 28. 
marts 1983 vedtagne lokalplan nr. 
63.07 for et område ved Arendals- 
vej (GØdvad Center, 1. etape) op- 
hæves inden for lokalplanens om- 
råde. 

12. Lokalplanens retsvirkninger 

12.1 I fØlge planlægningslovens 9 18 
gælder lokalplanens bestemmelser 
fra den dag, det er offentlig- 
gjort, at byrådet har vedtaget 
planen endeligt. Herefter må 
ejendomme i lokalplanområdet kun 
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bebygges, udstykkes og i Øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med 
planen. 

Den eksisterende lovlige anven- 
delse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfØrer 
ikke krav om etablering af de an- 
læg m.v., der er indeholdt i pla- 
nen. 

Byradet kan ekspropriere fast e- 
jendom, der tilhØrer private, el- 
ler private rettigheder over fast 
ejendom, n8r ekspropriationen vil 
være af væsentlig betydning for 
VirkeliggØrelsen af lokalplanen, 
jfr. planlægningslovens si 47. 

Byradet kan meddele dispensation 
fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. 
Nar en eventuel dispensation be- 
rØrer omboedes interesser, skal 
disse underrettes om den p&tænkte 
dispensation, og der skal gives 
mindst 14 dages frist til at 
fremkomme med eventuelle bensaerk- 
ninger herom. FØrst herefter kan 
byrddet i fØlge 8 19 i planlæg- 
ningsloven give dispensation. 

Mere væsentlige afvigelser fra 
lokalplanen kan kun gennemfØres 
ved at tilvejebringe en ny lokal- 
plan. 

Det fremgbr af lokalplanens be- 
stemmelse 2.2, at den del af lo- 
kalplanomradet, der ligger i 
landzone, overfbres til byzone. 
Retsvirkningerne heraf fremg8r 
blandt andet af Lov om frigØ- 
relsesafgift m.v. af fast ejendom 
(Skatteministeriets lovbekendtgb- 
relse nr. 549 af 9. juli 1991). 

I henhold til kloakbetalingsved- 
tægten for Silkeborg Kommune vil 
ejendomme, der byggemodnes og/el- 
ler har tilslutningsmulighad til 
det offentlige spildevandsanlæg, 
blive pblagt areal- og bygnings- 
bidrag ved overgange til byzone. 

ad 12.1 Næsten hele lo- Anvendelsen af en del af lokal- 
kalplanomrbdet er ejet af planomrddet er fastlagt til of- 
Silkeborg Kommune. Der er fentlige form81. Det betyder, at 
dog en mindre del, der er ejere efter Cg 48 i lov om plan- 
privatejet. lægning under visse for- 
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udsætninger kan kræve ejendommene 
overtaget af kommunen mod erstat- 
ning. 

Private byggeservitutter og andre 
tilstandsservitutter, der er u- 
forenelige med lokalplanen, for- 
trænges af planen, jfr. planlæg- 
ningslovens § 18 

Andre private servitutter kan 
eksproprieres, når det vil være 
af væsentlig betydning for virke- 
liggarelsen af planen jfr. oven- 
for. 

Såfremt forhold ikke er reguleret 
i lokalplanen, gælder de alminde- 
lige bebyggelsesregulerende be- 
stemmelser i byggeloven. 

Lokalplanen er i henhold til § 27 i 
lov om planlægning vedtaget endeligt 
af Silkeborg Byråd den 23. september 
1996. 

Silkeborg Byråd, den 24. september 
1996. 

P. b. v. 

J ~ r n  W u r t z  / O l e  Rasmussen 

borgmester kontorchef  

Lokalplanens endelige vedtagelse er 
offentliggjort i Midtjyllands Avis den 
28. september 1996. 

Lokalplanen gælder fra denne dato. 
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Skov- og Naturstyrelsen har den 22. 
oktober 1996 i medfØr af naturbeskyt- 
telseslovens 9 69, stk. 1, jfr. MiljØ- 
ministeriets bekendtgØrelse nr. 217 af 
21. marts 1994 vedtaget at ophæve na- 
turbeskyttelseslovens skovbyggelinie 
indenfor lokalplanområdet. 

Retten i Silkeborg 
Tinglysningsafdelingen 

Påtegning p å  byrde 
Vedr. matr.nr. 8bc m.fl., G ø d v a d  B y ,  G ø d v a d  

- - 
- - 6 g  

10a m.fl., 
8d m.fl., - - 
8p m.fl., - - 

16a m.fl., - - 
1 9 a  m.fl., - - 

Lyst den 28.10.1996 

Retten i Silkeborg d e n  04.11.1996 
Karin Holm 










