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Lokalplan nr. 143 
Parkvaenget 

Fremtidige forhold 

Forandringer skal 
f0lge planen 

Lovlig anvendelse 

Dispensation 

St0rre aendringer - Mere wsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
ny lokalplan nemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Horn- 
b%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 

10 15-rammerne for Randers kommune er matr. nr.e. 19u 
og 19x udlagt ti1 extensiv boligbebyggelse, matr nr. 33n er 
udlagt ti1 offentlig rekreativ formål. 

Byrådet foreslår, at hele området anvendes ti1 parcelhus- 
bebyggelse, 8 boliger i en etage med udnyttelig tagetage. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen 
ifolge kommuneplanlovens 9 3 1 kun udstykkes, bebygges 
eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortszette som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i 
sig selv krav om etablering af de anlazg med videre, der er 
indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzesentlige 
lempelser i lokalplanens bestemmelser under forudwt- 
ning af, at det ikke andrer den szerlige karakter af det 
område, der soges skabt ved lokalplanen. 



LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Q 1 Wammer Lokalplanområdet indgår i de områder, der bemevnes V 5 
(matr. nr.e. 19x og 19~) og R 16 (matr. nr. 33n) i 0 
15-rammerne for Randers kommune. V 5 er udlagt ti1 ex- 
tensiv boligbebyggelse. R 16 er udlagt ti1 offentlige re- 
kreative formål. 

Tillseg til 0 Wrammerne Forud for den endelige vedtagelse af lokalplanen har 
amtsrådet derfor godkendt en zndring af 5 1 ri-rammerne 
(tilkeg nr. 2 1). 

Byplan for Hornbaek 

Zonestatus - byzone Matr. nr. 19x og 19~ er beliggende i byzone. 

Landzone Matr. nr. 33n,er beliggende i landzone. 

Spildevandsplan 

Vejplaner 

Svejstrup back 

En del af lokalplanområdet (matr. nr. 19x og 19~) indgår 
i en zldre byplan for Hornbzk, godkendt af Indenrigsmi- 
nisteriet men dog ikke tinglyst på ejendommene, i bypla- 
nen udkegges arealerne ti1 villabebyggelse. 

Århus amtsråd har i medfør af by- og landzonelevens 9 9 
meddelt tilladelse ti1 boligbebyggelse. (Århus amtsråds 
udvalg for teknik og milj0 den 4. august 1976, sag nr. 41). 

Fredningsnzvnet for Århus amt, Nordlige Frednings- 
kreds, har endvidere meddelt den forwdne dispensation 
ti1 arealets bebyggelse på vilkår af, at de hegn, der måtte 
blive opsat mellem Svejstrup back og husene, parallelt 
med bzkken, ikke udføres som faste hegn, men kun som 
trådhegn eller lignende. (Fredningsnwnet for Århus amt, 
23. marts 1977). 

Storstedelen af lokalplanområdet er omfattet af spilde- 
vandsplanen for Randers kommune, området benwnes B 
13. 

Parkvejs udmunding i Viborgvej forventes lukket i følge 
Århus Amtsvejwsens skitse for Viborgvej, udk0rsel vi1 
herefter foregå ad Bakkevej. 

Der er langs Svejstrup bzk, i medfør af regulativ for Svej- 
strup bzk, pålagt en åbyggelinie i en afstand af 8 m fra 
vandl0bets werste kant. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er: 

at sikre en hensigtsmzssig udnyttelse af lokalplanområ- 
det, hvad angår placering af bebyggelse, friarealer og tra- 
fikanlag. 
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91 

Fra landzone til byzone 

92 

Åben boligbebyggelse 

En bolig pr. parcel 

Erhverv på naermere 
angivne vilkår 

§3 

Udstykningsplan 

94 
Ny vej og sti 

Lokalplanens bestemmelser 
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsEttes herved følgende bestemmelser for det i 9 
1 nwnte område. 

9 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgrcenses som vist på vedhzftede 
kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr.e. 19x og 19u, Neder 
HornbEk og matr. nr. 33n, Randers Markjorder, samt al- 
le parceller som efter 1. august 1980 udstykkes fra de 
nwnte ejendomme. 

Stk. 2. Med byrådets offentlige bekendtg0relse af den ved- 
tagne lokalplan overføres matr. nr. 33n, Randers Mark- 
jorder fra landzone ti1 byzone. 

0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyg- 
gelsen må kun bestå af åben boligbebyggelse. 

Stk. 2. På hver grund må kun opføres eller indrettes én 
bolig. 

Stk. 3. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives 
en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i 
beboelsesområder under forudsztning af: 

at virksomheden drives af den, som bebor den pågAden- 
de ejendom, 

at virksomheden efter byrådets sk0n drives på en sådan 
måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom 
ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og 
områdets karakter af boligområde ikke brydes, 

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, 

at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der 
ikke er plads ti1 på den pågaAdende ejendom. 

Ejendommen må i wrigt ikke benyttes ti1 nogen form 
for erhvervsvirksomhed. 

5 3 UDSTYKNINGER 

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med 
den på vedh%ftede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende 
udstykningsplan. 

§ 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udkegges areal ti1 falgende ny vej og sti med 
en beliggenhed i princippet som vist på vedh%ftede kort- 
bilag nr. 2. 



Boligvej 

Stier 

Vendeplads 

Belangning 

95 
El-kabler 

96 

Bebebyggelsesprocent 

1 ‘/2-etage 

Byggefelter 

97 

Skiltning 

9% 
Falles opholdsarealer 

Boligvejen A-B i en bredde af 7 m, hvoraf 1 m i hver side 
er udlagt som grzesrabat. 

Stien a-b i en bredde af 3 m. 

Stk. 2. 1 forbindelse med vejen A-B anhegges en vende- 
plads, i princippet som vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 3. Boligvejen A-B belzegges med betonsten. 

Vendeplads behegges med åben betonsten - gnes. 

Stien a-b bekegges med en af Randers kommune god- 
kendt behegning. 

§ 5 SPOR- OG LEDNINGSANUEG 

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores 
som luftledninger, men må alene udfores som jordkabler. 

Q 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som 
helhed må ikke overstige 25. 

Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end en eta- 
ge med udnyttelig tagetage. 

Stk. 3. Beboelsesbygninger må kun opfores med de, på 
vedhazftede kortbilag nr. 2 med krydssignatur viste byg- 
gefelter. 

Stk. 4. Carporte må opfores uden for de i stk. 3 nawnte 
byggefelter. 

fi 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde 
sted, herfra dog undtaget skilte mindre end 0,2 m2. 

Der må opszttes et skilt pr. ejendom. 

Stk. 2. Ti1 udvendige bygningssider samt tagflader må ik- 
ke anvendes materialer, som efter byrådets skon virker 
skazmmende. 

5 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. De med priksignatur viste arealer må ikke ud- 
stykkes ti1 bebyggelse, men udlzegges som fazlles opholds- 
arealer for bebyggelsen. 
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Hegn i skel 

Belysning 

Terraenregulering 

§9 

Faellesfaciliteter 

5 10 
Medlemspligt 

Oprettelse 

Drift 

§ll 

Byplan for Hornbaek 

Stk. 2. Hegn i naboskel må kun etableres som levende 
hegn eller som raftehegn. *) 

Stk. 3. Belysning af veje og andre fzrdselsarealer må kun 
udfcx-es efter byrådets nzermere anvisning. 

Stk. 4. Terraznreguleringer i forhold ti1 det eksisterende 
terrzn må kun foretages med byrådets tilladelse. 

Q g FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN 
AF NY BEBYGGELSE 

For en ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal 
der vaxe etableret fzlles opholds- og parkeringsarealer i 
overensstemmelse med bestemmelserne herom i 3 4, stk. 
2 og 0 8 stk. 1. 

fi 10 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalpla- 
nens område. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% 
af de udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet krwer 
det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedlige- 
holdelse af de i 0 4 stk. 1 og 2 samt 9 8 stk. 1 naxnte vej- 
og stianlceg samt fazllesopholdsarealer. 

9 11 OPHI’EVELSE AF DEL AF BYPLAN 

Den under 2 1. september 1943 af Indenrigsministeriet, 
Statens Bygningsdirektorat godkendte, men ikke på ejen- 
dommen tinglyste, byplan for Hornbzk ophzeves for det 
af nzrvaxende lokalplan omfattende område. 

*) Opmaxksomheden henledes på, at der langs Svejstrup bzk er pålagt en beplant- 
ningslinie i en afstand af 5 m. 
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§ 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd, den 15. september 
1980. 

§12 

Kr. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 $ 27 i kommuneplanloven vedtages foran- 
stående lokalplan endeligt. 

På byrådets vegne 

Teknisk udvalg, den 9. december 1980 

Arne Juhl Christensen 
udvalgsformand 
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QNGRLNSE mEKSISL BEBYGGELSE 
PARKVANGET LOKALPLAN 143 

El 
EKSISTERENDE FORHOLD BILAG 1 

H MATRIKELSKEL RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OSTERGADE 12 JULI 80 

x ABYGGELINIE 
El 

t.llLKRHOLD 1 ,000 25 M 

ABEPLANTNINGSLINIE 

u BYFFEFELT 
FREMTIDIGE FORHOLD BILAG 2 

[ F~LLESOPHOLOSAREAL RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 0STERGADE 12 JULI BO -,,-,,” ,...-..-- 
,&FORHOLD 1:lOOO '2 50 75 ~. 




