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Redeggrelse 2 

LOKALPLANENS FORMAL OG INDHOLD. 

Lokalplanen omfatter et område Øst for 
Oslovej og en del af landsbyen GØdvad. 

Lokalplanområdet fremgår af oversigts- 
kortet til venstre. 

Lokalplanens formål 

Lokalplanens formål er 

- at udlægge nyt areal til åben-lav 
boligbebyggelse, 

- at give mulighed for at opfØre nogle 
få nye boliger i landsbyen GØdvad, 

- at fastlægge områdets hovedstruktur 
med veje, stier og grØnne områder, 

- at fastlægge tilkØrslen til det nye 
boligområde fra Oslovej og til 
landsbybebyggelsen fra den eksiste- 
rende GØdvad Bygade, og 

- at overfØre lokalplanområdet til by- 
zone. 

Eksisterende forhold. 

Lokalplanområdet består for stØrstede- 
lens vedkommende af landbrugsarealer. 
Der er kun bebyggede arealer i lands- 
byen GØdvad. 

Lokalplanområdet ligger Øst for den 
nyeste del af Oslovej. 

GØdvad Bygade er i dag smal og har et 
slynget forlØb gennem landsbyen. Det 
vil være uheldigt for landsbyen at le- 
de en mere omfattende trafik igennem 
den. Derfor har der gennem flere år 
været planer om at forlægge vejen til 
en mere nordlig placering. 

Lokalplanområdet er hØjtbeliggende med 
udsigt i flere retninger. Landskabet 
er kuperet med skråninger mod GØdvad 
Bygade mod syd og dalen mod Øst. På 
dalsiden er der træbevoksning. 



Anlæg af Oslovejs
forlængelse

Området er hØjtbeliggende
med vid udsigt

Redegørelse



I landsbyen Gødvad er
GØdvad Bygade for smal
til en mere omfattende
trafik

Redegørelse

Fremtidige forhold.

4

Der kan bygges 46 nye boliger i lokal-
planområdet . De skal udformes som å-
ben-lav bebyggelse (parcelhuse) .

Vejadgang til boligerne skal ske dels
fra den nyeste del af Oslovej, dels
fra den eksisterende GØdvad Bygade .

Der anlægges en ny vej nord om lands-
byen GØdvad med det formål at lede
trafikken uden om landsbyen .

Dalen i den Østlige del af lokalplan-
området friholdes for bebyggelse . Der
skal anlægges en hovedsti gennem da-
len . Hovedstien får forbindelse til
Dybkærskolen og Dybkærcentret i den e-
ne ende og gymnasiet og Gudenå-dalen i
den anden ende .

Hovedparten af skovområdet skal beva-
res uændret .



STRUKTURPLAN FOR DET ØSTLIGE GØDVAD 



Udsigt

mod dalen fra den

kommende

adgangsvej

I

dalen skal der anlægges

en

cykel- og gangsti
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Kommuneplanens 
hidtidige rammer 

Kommunepi anens 
fremtidige rammer. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE 
PLANLÆGNING FOR OMRADET. 
Kommuneplan. 

Lokalplanområdet er omfattet af kommu- 
neplanens rammeområder 4286 og 4233. 

Lokalplanen omfatter ca. halvdelen af 
rammeområde 4286, som er planlagt til 
ca. 125 boliger. 

I kommuneplanen er landsbyen GØdvad 
omfattet af rammeområde 4233, der skal 
anvendes til offentlige formål. Det 
har dog ikke været hensigten, at selve 
landsbyen omdannes til offentlige for- 
mål. 

I tillæg nr. 2 til Kommuneplan 
1997-2008 flyttes grænsen mellem de 2 
nævnte rammeområder, så landsbyen GØd- 
vad overflyttes til rammeområde 4286 
(boligområdet). 

Trafikplanlægning 

Vejadgang til det nye boligområde i 
lokalplanområdet skal ske fra den nye 
del af Oslovej. 

Boligerne i landsbyen GØdvad skal have 
vejadgang fra den eksisterende GØdvad 
Bygade. 

Når den nye GØdvad Bygade anlægges, 
vil landsbyen GØdvad slippe af med den 
gennemkØrende trafik. Den nye vej vil 
forbinde Oslovej med Østre HØjmarksvej 
som det ses på side 5. 

Hovedstien fra Dybkær-centret til 
landsbyen GØdvad og videre til gymna- 
siet og GØdvad Mælkevej skal ledes 
gennem en tunnel under Oslovej og en 
tunnel under den nye GØdvad Bygade. 

S tØ j forhold . 
På Oslovej er ArsdØgntrafikken 1.004. 
Trafikken forventes at blive en hel 
del stØrre, når der opnås forbindelse 
mellem 0stre HØjmarksvej og Østre 
Ringvej, og GØdvad-området bliver ud- 
bygget. Der regnes i stØjberegningen 
med en fremtidig ArsdØgntrafik på 
7.000. Der kræves i lokalplanen en 
stØjvold langs Oslovej i varierende 
hØjde for at sikre et stØjniveau i bo- 
ligområdet på under 55 dB(A). 
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På GØdvad Bygade er der en årsdØgntra- 
fik på 1.004. Der regnes med en frem- 
tidig årsdØgntrafik på 4.000, når GØd- 
vad-området er udbygget, og den nye 
GØdvad Bygade er anlagt. For at sikre 
et stØjniveau på under 55 dB(A) kræves 
i lokalplanen en stØjvold i varierende 
hØjde langs den nye GØdvad Bygade. 

StØjvoldenes hØjde er afpasset et 
fremtidigt byggeri i en etage. Såfremt 
der bygges overetage på boligerne, 
skal overetagen stØjisoleres, så det 
indvendige stØjniveau ikke overstiger 
30 dB(A). Omfanget af stØjisoleringen 
afhænger af afstanden til vejen. 

Kollektiv trafik. 

Det er planen, at der skal kØre bus på 
Oslovej, når den er forlænget, og når 
der bliver bygget i området. Der vil 
sandsynligvis blive tale om en forlæn- 
gelse af rute 9 Torvet - HØjskolen - 
Gymnasiet eller rute 15 Torvet - NØr- 
reskov Bakke - Stockholmsvej. 

Der bliver anlagt busstoppesteder på 
Oslovej ved den fremtidige stitunnel 
under Oslovej. 

Varmeplan. 

I fØlge 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, 
fØr der er foretaget tilslutning til 
Silkeborg kommunale fjernvarmeforsy- 
ning . 
Spildevandsplan. 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af 
spildevandsplanen. Området vil blive 
indarbejdet i den igangværende revi- 
sion af spildevandsplanen. 

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

Der er i fØrste omgang ikke planer om 
at etablere et regnvandsbassin i lo- 
kalplanområdet. Der findes allerede en 
mulighed for at etablere regnvandsbas- 
sin og eventuel rensning ved Gudenåen 
syd for GØdvad Mælkevej. Men hvis der 



Redeggrelse 9 

bliver behov for et forsinkelsesbassin 
kan det eventuelt etableres i dalen i 
den sydØstlige del af lokalplanområ- 
det. 

Vandforsyning. 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den kom- 
munale vandforsyning. 

Affaldsplan. 

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

Der er medtaget en lokalplanbestemmel- 
se 8 . 8  om placering og omfang af 
standplads til affaldsbeholdere. 

Økologisk vurdering 

StØrstedelen af lokalplanområdet skal 
anvendes til parcelhusbebyggelse. 

Dalen og dennes nære omgivelser skal 
ikke bebygges, men omdannes fra land- 
brugsareal til grØnne opholdsarealer 
til brug for beboerne i området m. f1. 
Den overordnede cykel- og gangsti i 
området placeres i dalbunden, så man 
herfra kan opleve dalen med omgivende 
skov m.m. Det meste af skovbevoksnin- 
gen på dalsiderne vil forblive urØrt. 

StØjvoldene langs GØdvad Bygade og den 
nye del af Oslovej vil blive beplan- 
tet. 

Lokalplanens stier og den nemme adgang 
til kollektiv trafik giver mulighed 
for en minimal anvendelse af privat- 
bil. 

MiljØforhold i Øvrigt. 

Der er ikke registreret kemikalieaf- 
faldsdepoter i lokalplanområdet. 

Der er heller ikke registreret vand- 
lØb. 

Der er ikke registreret beskyttede na- 
turtyper jfr. naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

Der er ikke registreret gravhØje i om- 
rådet. 
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TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. 

Den kommunalt ejede skov er fredskov. 

Fredskoven og det meste af den privat- 
ejede skov skal bevares. 

Hele af lokalplanområdet er omfattet 
af skovbyggelinie jfr. Naturbeskyttel- 
seslovens 5 17. 

Skov- og Naturstyrelsen har den 3. 
september 1998 meddelt, at man er ind- 
stillet på at ophæve skovbyggelinien 
inden for lokalplanområdet. 

Matr. nre. 8 a, 8 d, 10 a, 18 b, 21 b 
og 25 b GØdvad By, GØdvad er omfattet 
af landbrugspligt. Virkeliggorelsen af 
lokalplanen er derfor betinget af 
Jordbrugskommissionen for Arhus Amt's 
ophævelse af landbrugspligten i medfØr 
af landbrugslovens 5 4. 

Arhus Amt har den 16. juni 1998 med- 
delt, at man ikke har indvendinger mod 
kommuneplantillæg og lokalplan. 
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Lokalplan nr. 142.09 for et nyt 
boligområde Øst for Oslovej 

I henhold til lov om planlægning (lov- 
bekendtgØrelse nr. 563 af 30. juni 
1997 med senere ændringer) fastsættes 
herved fØlgende bestemmelser for det i 
afsnit 2.1 nævnte område. 

1. Lokalplanens formål 

1.1 Lokalplanens formål er 

- at udlægge nyt areal til åben-lav 
boligbebyggelse, 

- at give mulighed for at opfØre nogle 
få nye boliger i landsbyen GØdvad, 

- at fastlægge områdets hovedstruktur 
med veje, stier og grØnne områder, 

- at fastlægge tilkØrslen til det nye 
boligområde fra Oslovej og til lands- 
byen GØdvad fra den eksisterende GØd- 
vad Bygade, og 

- at overfØre lokalplanområdet til by- 
zone. 

2. Områdets afgrænsning og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på 
vedhæftede kortbilag 1, tegning nr. 
1.423.046 af 10. februar 1998 og om- 
fatter matr. nr. 2 a, 18 d, 19 c, 21 
b, 22 b, 24 a, 25 b og 27 b og del af 
matr. nr. 6 g, 8 a, 8 d, 8 p, 8 bc, 10 
a,18 b og 29 GØdvad By, GØdvad samt 
alle parceller, der efter den 2. marts 
1998 udstykkes fra ejendommene. 

2.2 Med byrådets offentlige bekendtgQ- 
relse af den vedtagne lokalplan over- 
fØres lokalområdet fra landzone til 
byzone. 

3. Områdets anvendelse 

3.1 På kortbilag 2, tegning nr. 
1.423.047 af 10. februar 1998, rev. 7. 
sept. 1998, er en mindre del af lokal- 
planområdet skraveret. Området ligger 
på en del af matr. nr. 21 b og et vej- 
areal, som skal nedlægges. Dette områ- 
de udlægges til offentlige formål i 
forening med matr. nr. 22 f GØdvad By, 
GØdvad (overvejende institutioner med 
overordnet betydning). 



Kommentarer 

ad. 4.1 Området, udlagt 
til offentlige formål, 
forudsættes udstykket i 
sammenhæng med området, 
omfattet af byplanvedtægt 
nr. 45. 

ad. 5.1 Vej B-E nedlægges 
fØrst i forbindelse med 
anlæg af en ny GØdvad By- 
gade. I den forbindelse 
kan anvendelsen af det 
eksisterende vejareal og 
en del af matr. nr. 21 b 
ændre anvendelse til of- 
f entl ige formål. 

Lokal pl an 12 

Resten af lokalplanområdet må kun an- 
vendes til boligformål. 

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der 
opfØres energiforsyningsanlæg, kloak- 
pumpestation, regnvandsbassin m.m., 
når placering og udformning efter by- 
rådets skØn i passende omfang tilpas- 
ses den omliggende bebyggelse og land- 
skabet. 

4. Udstykning 

4.1 I området må ingen grund udstyk- 
kes med et areal mindre end 700 m2. 
Udstykning skal ske som angivet på 
vedhæftede kortbilag 2. 

5. Veje, stier og parkering 

Veje og stier 

5.1 Der nedlægges fØlgende vej med en 
beliggenhed som vist på kortbilag 2: 

Vejen B-E. 

Vejen nedlægges efter vejlovgivningens 
regler herom. 

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

Vejen A-B-C-D i en bredde af 20 m. 

Vejen C-E en bredde af 10 m. 

Vejen F-G i en bredde af 8 m. 

Vejen G-H-I-K-G en bredde af 8 m. 

Vejen G-L-M-N en bredde af 8 m. 

Vejen L-O-P i en bredde af 8 m. 

Stien a-b-c-d-e-f i en bredde af 5 m. 

Stien b-g i en bredde af 5 m. 

Stien c-h i en bredde af 5 m. 

Stien d-i i en bredde af 5 m. 

Veje og stier udlægges og anlægges ef- 
ter vejlovgivningens regler herom. 
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5.3 For enden af de to blinde veje 
skal der etableres vendemulighed for 
lastvogne. Vendepladser skal være på 
mindst 15 x 15 m. 

5.4 Der må ikke etableres direkte ad- 
gang fra Oslovej og vejen A-B-C-D til 
ejendommene i området. 

Parkering 

5.5 På den enkelte ejendom skal der 
anlægges 2 parkeringspladser pr. bo- 
lig. 

5.6 I området, udlagt til offentlige 
formål, fastsættes parkeringskravet af 
byrådet under hensyntagen til bebyg- 
gelsens anvendelse. 

5.7 I tidsrummet kl. 20-06 er det ikke 
tilladt at parkere fØlgende kØretØjer 
på private grunde og de fælles op- 
hoiasareaier: 
- Biler med en tilladt 
ver 3.500 kg. 

- Biler med et tilladt 
rer på over 8. - StØrre anhængere. 

6. Bebyggelsens omfang 

6.1 Der må kun opfØres 

totalvægt på o- 

antal passage- 

og placering 

boliger på e- 
jendomme, udstykket til boligformål. 
P& hver ejendom må der kun opfØres el- 
ler indrettes Qn bolig. 

ad. 6.2 På eksisterende 
grunde p å  400-600 m2 md 
opfQres etageareal pi3 op 
til 150 m2. 

ad 6.4 Såfremt der Ønskes 
yderligere terrænregule- 
ring, skal der sØges om 
dispensation. 

6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke over- 
stige 25. 

6.3 Der pålægges en byggelinie på 2,5 
m langs veje, fælles opholdsarealer og 
beplantningsbælter som vist på kortbi- 
lag 2. 

6.4 Terrænregulering på f 0,5 m i for- 
hold til naturligt terræn er tilladt. 
Herudover er terrænregulering ikke 
tilladt. 

Terrænregulering kan dog ske i forbin- 
delse med etablering af veje, stier og 
stØjafskærmning, som det fremgår af 
afsnittene 5 og 8. 
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ad 6.5 6.5 Bygninger til boligformål må ikke 
opfØres i mere end 1 etage med udnyt- 
telig tagetage. På stærkt skrånende 
terræn kan bygninger i stedet opfØres 
i 1 etage med udnyttelig underetage. 

Intet punkt af en bygnings ydervæg el- 
ler tagflade må gives en hajde, der o- 
verstiger 8,5 m over terræn. 

Tagets vinkel med det vandrette plan 
skal være mellem 10" og 50". For gara- 

En etage med udnyttelig ger, carporte, udhuse og lignende min- 
overetage dre bygninger kan byrådet give til- 

ladelse til en anden taghældning. 

6.6 Der må ikke opfØres bygninger i 
området, udlagt til offentlige formål. 

7. Bebyggelsens ydre fremtræden 

i d  7.1 Ingen form for erhvervsmæssig 
skiltning og reklamering må finde 

En etage med udnyttelig sted. 
underetage 

ad. 7.2 Opsætning af sol- 
fangere kan være med til 
at nedsætte forbruget af 
fossile brændsler. Men 
placeringen må ikke skæm- 
me området eller genere 
naboer og trafikanter ved 
blænding eller lignende. 

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

ad. 7.3 Byrådet vil kun 
give tilladelse til 1 an- 
tennemast til fællesan- 
tenne inden for lokal- 
planområdet. Alternativet 
til en f æ1 1 esantennemast 
er tilslutning til et 
stgrre fællesantennean- 
læg. 

7.3 Der skal etableres et fælles TV- 
og radioantenneanlæg inden for lokal- 
planområdet. Fællesantenneanlægget 
skal godkendes af byrådet. 

Der må ikke opsættes individuelle 
udendØrs antenner til TV- og radiomod- 
tagning. Der kan dog opsættes parabol- 
antenner og antenner til radioamatØr- 
virksomhed, hvis antennerne ikke kan 
ses fra offentlig vej. 

8. Ubebyggede arealer 

ad. 8.1 Den del af sko- 8.1 Skov, der er angivet på kortbilag 
ven, der er fredskov, må 2, må ikke fjernes. 
desuden kun fjernes hvis 
Silkeborg Statsskovdi- Eventuel foryngelse af skoven eller 
strikt giver tilladelse ændring til 1Øvskov kan kun ske, så- 
til det. Det drejer sig 
om den skov, der er of- af en plante- og plejeplan for hele 
fentligt ejet jfr. skov- skovområdet. 
lovens s 4 ,  stk. l. 

fremt byrådet tillader det på baggrund 
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8.2 Ubebyggede arealer, der ikke an- 
vendes som vej eller parkeringsplads 
eller er udlagt som skov, skal anlæg- 
ges som have, fælles opholdsareal, le- 
geplads eller lignende. 

ad. 8.3 Byrådet kan til- 
lade, at plantning udsky- 
des til fgrstkommende 
for&/efterdr mod gkono- 
misk sikkerhedsstillelse. 

8.3 Abent grØnt område, beplantnings- 
bælte, veje og stier skal anlægges som 
vist på kortbilag 2. Som led i bygge- 
modningen skal ejeren anlægge veje, 
stier, fællesantenneanlæg, stØjvolde, 
beplantningsbælter og åbne grØnne om- 
råder m.v. efter en af byrådet god- 
kendt plan vedrØrende arealernes an- 
vendelse, indretning, beplantning, ud- 
styr, belysning og indhegning. Der 
skal samtidig godkendes en plejeplan 
for beplantningen for de fØrste 5 år 
efter plantningen. 

8.4 Der skal etableres stØjvolde, hvor 
det er angivet pd kortbilag 2. HØjden 
på stØjvolden er angivet på kortbila- 
get. HØjden er enten angivet i.f.t. 
naturligt terræn eller i.f.t. niveau 
på vejmidte. Mellem hØjdeangivelserne 
udregnes hØjden ved interpolation 
(hØjde i.f.t. afstand). Der henvises 
til bestemmelse 8.3 og 9.4. 

8.5 På grunde til bebyggelse må træer, 
der er meget skyggegivende (kastanie, 
pil, poppel, elm, lind og lignende) 
ikke plantes i stØrre omfang. Der må 
dog plantes enkeltstående meget skyg- 
gegivende traeer, såfremt de placeres 
mindst 10 m fra bebyggelse. 

8.6 Hegn mod vej, sti, beplantnings- 
bælter, skov, fælles opholdsarealer og 
naboskel skal etableres eller fremtræ- 
de som levende hegn. 

8.7 StØrre både og uindregistrerede 
kØretØjer og campingvogne må ikke op- 
bevares pb de ubebyggede arealer. 

8.8 Ved hver bolig skal der udlægges 
areal til indretning af plads til af- 
faldsbeholdere og genanvendeligt af- 
fald. 

Der henvises i Øvrigt til det gældende 
regulativ for affaldsområdet, hvor 
bl.a. krav til standplads og adgangs- 
vej er angivet. 
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9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

9.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrå- 
dets tilladelse tages i brug, fØr be- 
byggelsen er tilsluttet Silkeborg Kom- 
munale fjernvarmeforsyning. 

9.2 Ny bebyggelse må ikke tages i 
brug, fØr der er foretaget tilslutning 
til et fællesantenneanlæg som angivet 
i bestemmelse 7.3. 

ad. 9.3 Se bemærkningerne 9.3 Ny bebyggelse må ikke uden byrå- 
til 8.3. dets tilladelse tages i brug, fØr de 

ubebyggede arealer er anlagt, jfr. be- 
stemmelse 8.3. 

Såfremt området ikke byggemodnes under 
Qt, skal der til hver udbygningsetape 
være anlagt en efter byrådets skØn 
passende afgrænset del af de ubebygge- 
de arealer. 

9.4 Ny bebyggelse må ikke tages i 
brug, fØr der er etableret stØjaf- 
skærmning med beplantning som angivet 
i bestemmelserne 8.3 og 8.4. 

9.5 Ny bebyggelse med beboelse i tage- 
tagen må kun tages i brug, hvis det 
kan godtgØres, at tagetagen vil være 
tilstrækkelig stØjisoleret, eller at 
stØjen på stedet vil blive så lav, at 
der ikke vil opstå stajproblemer. Der 
henvises til redegbrelsen om stØjfor- 
hold. 

10. Grundejerforening 

10.1 Der skal oprettes en grundejer- 
forening med medlemspligt for samtlige 
ejere inden for lokalplanområdet Øst 
for Oslovej og nord for vej A-B-C-D. 
Grundejerforeningen oprettes senest, 
når byrådet kræver det, idet der dog 
gives ejerne et forudgående varsel på 
3 måneder. 

10.2 Grundejerforeningen skal forestå 
drift og vedligeholdelse af private 
veje, stier, fællesantenneanlæg, stØj- 
volde, beplantningsbælter, skove og 
fælles opholdsarealer m.v. inden for 
lokalplanens område. 

10.3 Den oprindelige ejer skal forestå 
drift og vedligeholdelse af private 
veje, stier, fællesantenneanlæg, s t @ j -  
volde, beplantningsbælter og skove 
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m.v., jfr. bestemmelserne 8.3 og 8.4, 
indtil grundejerforeningen er oprettet 
og har overtaget driften og vedlige- 
holdelsen. 

10.4 Grundejerforeningens vedtægter og 
ændringer heri skal godkendes af byrå- 
det. 

11. Lokalplanens retsvirkninger 

11.1 I £alge planlægningslovens 18 
gælder lokalplanens bestemmelser fra 
den dag, det er offentliggjort, at by- 
rådet har vedtaget planen endeligt. 
Herefter må ejendomme i lokalplanområ- 
det kun bebygges, udstykkes og i Øv- 
rigt anvendes i overensstemmelse med 
planen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af 
en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfØrer ikke krav om e- 
tablering af de anlæg m.v., der er in- 
deholdt 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 lo- 
kalplanen, jfr. planlægningslovens § 
47. 

Byrådet kan meddele dispensation fra 
lokalplanens bestemmelser, hvis dis- 
pensationen ikke er i strid med prin- 
cipperne i planen. Når en eventuel 
dispensation berØrer omboendes inter- 
esser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation, og der skal gi- 
ves mindst 14 dages frist til at frem- 
komme med eventuelle bemærkninger her- 
om. FØrst herefter kan byrådet i fØlge 
5 19 i planlægningsloven give dispen- 
sation. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokal- 
planen kan kun gennemfØres ved at til- 
vejebringe en ny lokalplan. 

Det fremgår af lokalplanens bestemmel- 
se 2.2, at lokalplanområdet overfØres 
fra landzone til byzone. Retsvirknin- 
gerne heraf fremgår blandt andet af 
Lov om frig6relsesafgift (Skattemini- 
steriets bekendtgarelse nr. 549 af 9. 
juli 1991 om frigØrelsesafgift). 
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ad 11.1 Området til of- Anvendelsen af en mindre del af lokal- 
fentlige formål består af planområdet er fastlagt til offentlige 
en del af matr. nr. 21 b formål. Det betyder, at ejere efter § 
og af det nedlagte veja- 48 i lov om planlægning under visse 
real. forudsætninger kan kræve ejendommene 

overtaget af kommunen mod erstatning. 

Private byggeservitutter og andre til- 
standsservitutter, der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af planen, 
jfr. planlægningslovens 5 18 

Andre private servitutter kan ekspro- 
prieres, når det vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggØrelsen af pla- 
nen jfr. ovenfor. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i 
lokalplanen, gælder de almindelige be- 
byggelsesregulerende bestemmelser i 
byggeloven. 

Lokalplanen er i henhold til 5 27 i 
lov om planlægning vedtaget endeligt 
af Silkeborg Byråd den 28. september 
1998. 

Silkeborg Byråd, den 12. oktober 1998 

På byrådets vegne 

J ~ r n  Wurtz / Asger Mikkelsen 

Lokalplanens endelige vedtagelse er 
offentliggjort i Midtjyllands Avis den 
17. oktober 1998. 

Lokalplanen gælder fra denne dato. 
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Skov- og Naturstyrelsen har den 29. 
oktober 1998 vedtaget at ophæve natur- 
beskyttelseslovens skovbyggelinie in- 
denfor lokalplanens område. 

Silkeborg Byråd, den 6. n o v .  1 9 9 8  

P. b. v. 

JØrn Wurtz / Chr. Sand-Jensen 

Retten i Si lkeborg  
T ing lysn ingsafde l ingen 

Påtegning på byrde 
Vedrørende matr .nr .  2 A m.fl. Gødvad By, Gødvad 
Ejendomsejer: Egon Overbeck Knudsen 
Lys t  f ø r s t e  gang den: 24.11.1998 under n r .  47006 

Lys t  på de i l oka lp lans  p k t .  2 . 1  nævnte ejendomme 

Ret ten i Si lkeborg  den 11.12.1998 

Henning Ahlgreen 
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