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Rapport

Hvad gælder for det udpegede punkt

Dannet af: Puk Lehnsmose (dtplehn), 2019-12-19 10:15

Beskrivelse 1:

Beskrivelse 2:

Bemærk at der kan være aktive temafiltre, som har indflydelse på indholdet i denne rapport.

Matrikler (SDFE) fundet 1

Kommuneplanrammer - vedtaget fundet 1

Adresser fundet 0

Kortet viser søgegeometrien inklusiv evt. bufferzone
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Matrikler (SDFE)

Matrikel: Vådde By, Ikast2d
Kommunalt ejendomsnr (fra GST) 7560009954

SFE ejendomsnr. 8350672

Matrikelnr. 2d

Ejerlavsnavn Vådde By, Ikast

Reg. areal 7497 m²

Beregnet areal 7491 m²

Vejareal 0 m²

Ejerlavskode 1190867

Fælleslod nej

FeatureID 1025304

KMS Journalnummer U2002/01470

Se BBR-oplysninger på OIS.dk

Se MinGrund.dk

Se ejendomsvurdering på Skat.dk

Hent Jordforureningsattest fra DK_JORD
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Kommuneplanrammer - vedtaget
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Plannr.: 1.E2.28
Plannavn: Erhvervsområde, Jyllandsgade, Ikast

Distrikt: Ikast By

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Erhvervsområde

Konkret anvendelse:

Zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Bebyggelsesprocent: 50

Højeste andel af
grundarealet, der må
bebygges

%

Max. rumfang ift.
grundarealet:

Max. antal etager:

Max. bygningshøjde: 14

Mindst tilladte miljøklasse:

Masimalt tilladte
miljøklasse:

Rammetekst områdets
anvendelse:

I rammeområdet kan der opsættes antenne- og mobilmaster. I
rammeområdet kan virksomheder etablere mindre butikker i
tilknytning til produktionslokalerne - til salg af de produkter
virksomheden selv producerer. Det er en forudsætning, at
virksomhedens grundlag overvejende er produktion, forarbejdning
eller lignende.I rammeområdet må der også opføres eller indrettes
butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.

Rammetekst bebyggelsens
omfang og udformning:

Skorstene, antenne- og mobilmaster samt andre tekniske anlæg
(f.eks. ventilation) er undtaget fra bestemmelsen om maximal
bygningshøjde.

Rammetekst opholds- og
friarealer:

Der skal udlægges areal til udendørs opholds- og friareal på minimum
10 % af etagearealet til virksomhedens ansatte. Opholds- og
friarealer må ikke placeres uden for den enkelte virksomheds
ejendom eller uden for rammeområdet.

Rammetekst miljøforhold:

Rammetekst infrastruktur: Der skal på egen grund udlægges det antal parkeringspladser, som til
enhver tid opfylder behovet for medarbejdere. Der skal dog altid
følges den af nedenstående bestemmelser, således at der udlægges
1 p-plads pr. 75 m² etageareal til erhverv eller at der etableres 1
p-plads pr. medarbejder/bruger.

Rammetekst zonenotat:

Rammetekst lokalplaner :

Rammetekst notater: Erhvervsoplag skal afskærmes mod veje og skel. Det samlede
butiksareal til særlig pladskrævende varer i rammeområdet må højst
være 10.000 m2. Den tilladte størrelse for den enkelte butik må højst
være 3.000 m2.

Forslagsdato: 20170424

Vedtagelsesdato: 20170911

Ikrafttrædelsesdato: 20170927

Planid: 3694182

Kommuneplan id: 3684462


