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Etageboligbebyggelse Adelgade 49-59, Skanderborg
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EMNE

Ændring af rammeområderne 10.C.11 Citycenter og 10.C.12 Adelgade nord for Vestergade.

REDEGØRELSE

Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker på baggrund af anmodning om udarbejdelse af Lokalplan 1162 , der muliggør etablering af facadebebyggelse i op til 4½ meter
langs Adelgade. Bebyggelsen ønskes samtidig udført med husdybder på op til 12,6
meter, hvilket overstiger gældene rammestemmelse, der fastlægger maks. 12 meter.
Kommuneplanramme 10.C.12 har, som de øvrige kommuneplanrammer langs Adelgade, tidligere indeholdt en bestemmelse om, at facadebebyggelse mod
Adelgade altid kan opføres i fuld etageantal (4½ etage) uanset bebyggelsesprocent.
Formålet har været at sikre en homogen bebyggelse (højde) langs Adelgade uanset de
enkelte ejendommes forskellige grundareal og dermed bebyggelsesprocenter. Denne
bestemmelse indarbejdes i nærværende tillæg.
Da planlægningen omfatter del af matr. nr. 41 Skanderborg Bygrunde overføres respektive areal med nærværende tillæg fra rammeområde 10.C.11 til rammeområde
10.C.12.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV ARTER

Der er ved den indledende screening af forslag til Kommuneplantillæg 16-29 foretaget en vurdering af påvirkningen af Bilag IV-arter og naturbeskyttelsesinteresser,
herunder Natura-2000. Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N52 ved Mossø) ligger ca. 5 km mod vest. Administrationen vurderer,
at projektet ikke er af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor
afstand.

LOV OM MILJØVURDERING

Skanderborg kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Da det projekt, som
planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning
på miljøet, er planen ikke omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

ÆNDRINGER

Den eksisterende kommuneplanramme 10.C.12 ændres i rammebestemmelserne, så
der fremover gives mulighed for husdybder på op til 12,6 meter. Samtidig fastlægges
at facadebebyggelse altid kan opføres med det maksimalt tilladte etageantal uanset
bebyggelsesprocenten.
Endelig overføres den del af matrikel nr. 41 Skanderborg Bygrunde, der omfattes af
planlægningen fra eksisterende rammeområde 10.C.11 til rammeområde 10.C.12.
Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider.
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OMRÅDE 10.C.11

NUVÆRENDE RAMMER

FREMTIDIGE RAMMER

10.C.11

10.C.11

Distrikt: Skanderborg

Plan nr.
Plannavn

Citycenter

Citycenter

Generelle anvendelse

Område til butiksformål

Område til butiksformål

Specifik anvendelse

Område til butiksformål

Område til butiksformål

Konkrete anvendelse

Stueetagerne langs Adelgade må kun anven- Stueetagerne langs Adelgade må kun anvendes til butikker.
des til butikker.

Notat om generelle
anvendelse

Butikker (citycenter), parkering, restaurant, Butikker (citycenter), parkering, restaurant,
service, kultur,oﬀentlige institutioner og boli- service, kultur,oﬀentlige institutioner og boliger.
ger.

Notat om opholdsarealer

For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer
kan placeres på terræn, som fælles friarealer,
tagterrasse, altaner o.lign.

For hver påbegyndt 10. bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer
kan placeres på terræn, som fælles friarealer,
tagterrasse, altaner o.lign.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

-

Bebyggelse %, angivet for om- 250
rådet under ét

250

Maks. etager

4,5

4½

Maks. bygningshøjde

25

25

Minimum miljøklasse

1

1

Maksimum miljøklasse

3

3

Notat om infrastruktur

Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

Det samlede butiksareal med dagligvare/
udvalgsvarer kan inden for detailhandelsafgrænsningen (se hovedstruktur) udvides med
5.500/20.000 m². Butiksstørrelse maks.
3.500/2.000 m².
Der må ikke etableres spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende spilleautomater.

Det samlede butiksareal med dagligvare/
udvalgsvarer kan inden for detailhandelsafgrænsningen (se hovedstruktur) udvides med
5.500/20.000 m². Butiksstørrelse maks.
3.500/2.000 m².
Der må ikke etableres spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende spilleautomater.

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Forslag
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OMRÅDE 10.C.12

NUVÆRENDE RAMMER

FREMTIDIGE RAMMER

10.C.12

10.C.12

Distrikt: Skanderborg

Plan nr.
Plannavn

Adelgade nord for Vestergade

Adelgade nord for Vestergade

Generelle anvendelse

Område til butiksformål

Område til butiksformål

Specifik anvendelse

Bycenter

Bycenter

Konkrete anvendelse

Butiksgade blandet med bolig

Butiksgade blandet med bolig

Notat om generelle
anvendelse

Stueetagerne langs Adelgade må kun an- Stueetagerne langs Adelgade må kun anvendes til butikker eller andre kunderelatere- vendes til butikker eller andre kunderelaterede aktiviteter.
de aktiviteter.

Notat om opholdsarealer

For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer
kan placeres på terræn, som fælles friarealer,
tagterrasse, altaner o.lign.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

Etageantal maks. 4,5 etager for facadebebyg- Facadebebyggelse kan altid bygges med maks.
gelse langs Adelgade og 2,5 etager for baghuse. etageantal uanset bebyggelsesprocenten. Etageantal maks. 4½ etager for facadebebyggelse
langs Adelgade og 2½ etager for baghuse.

Maks. husdybde

Husdybde for facadebebyggelse 9-12 m.

For hver påbegyndt 10. bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer
kan placeres på terræn, som fælles friarealer,
tagterrasse, altaner o.lign.

Husdybde for facadebebyggelse 9 - 12,6 m.

Maks.
bebyggelsesprocent, 130
angivet for den enkelte ejendom

130

Minimum miljøklasse

1

1

Maksimum miljøklasse

3

3

Notat om infrastruktur

Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende
bevaringsværdig bebyggelse. Værdifulde
bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skal søges bevaret. Det samlede
butiksareal med dagligvare/udvalgsvarer kan
inden for detailhandelsafgrænsningen (se
hovedstruktur) udvides med 5.500/20.000
m2. Butiksstørrelse maks. 3.500/2.000 m².
Butikker større end 80m² skal indrettes med
facade mod Adelgade. Der må ikke etableres
spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende
spilleautomater.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende
bevaringsværdig bebyggelse. Værdifulde
bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skal søges bevaret. Det samlede
butiksareal med dagligvare/udvalgsvarer kan
inden for detailhandelsafgrænsningen (se
hovedstruktur) udvides med 5.500/20.000
m². Butiksstørrelse maks. 3.500/2.000 m².
Butikker større end 80m² skal indrettes med
facade mod Adelgade. Der må ikke etableres
spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende
spilleautomater.

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Forslag
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Vedtagelse
VEDTAGELSE

Således vedtaget som forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-29
af Skanderborg Byråd den xx.xx.20xx.

ENDELIG VEDTAGELSE

Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den x.x.20xx.
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