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-okalplan nr. 145
i. C. Andersens vej

EN KORTFATTET
Grusgrav ved
H. C. Andersen
24 boliger

Vej

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter en gammel grusgrav på vestsiden
af H.C. Andersens Vej i Over Hombzk og den foranliggende zldre og ubeboede villa (H.C. Andersens Vej 20), der
agtes nedrevet.
Ifolge planen skal området bebygges med 24 boliger i en
tazt-lav bebyggelse.

Arealets nuvarende
anvendelse og terraenform

Bunden af den tidligere grusgrav henligger nu som en flade med en jcevn stigning fra H. C. Andersens Vej. Denne
flade er omgivet af skråninger op mod naboejendommene på op ti1 15 m’s højde.

Jordregulering

Der foretages en kraftig jordregulering af nogle af skråningerne, således at de fremtidig f”ar en maximal h-eldning på
26,5 grader (1:2), samtidig reguleres det flade areal, sådan
at dette får en vzsentlig stzerkere stigning fra H. C. Andersens Vej og ind i slugten.

Beplantning
bevares
og suppleres

Skråningeme er i vid omfang bevokset med buske og
trEer, der overvejende er selvsåede. Den eksisterende beplantning på skråningeme bevares, hvor terrznreguleringeme muliggen- det og suppleres iwrigt ved nyplantning.

Vej og sti

Området Er vejadgang ad en blind boligvej, der tilsluttes
H. C. Andersens Vej. Vejen udformes som lege- og opholdsgade efter fazrdselslovens $40.
Stieme på fzllesarealet har forbindelse med den nord-syd
gående markvej vest for området.
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LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 5 3 1, kun udstykkes, bebygges
eller iovrigt 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 anlEg med videre, der er
indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzesentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszetning af, at det ikke Endrer den saxlige karakter af det område, der sogesskabt ved lokalplanen.
Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved ti1 vejebringelse af en ny lokalplan.
LOKALPLANEN

OG DEN mRIGE

PLANUEGNING

Q 1 5-rammer

Lokalplanen omfatter en del af det område der benaxnes
V 6 i 0 15rammeme for Randers kommune.

V 6: boligformål

En lokalplan for område V 6 skal blandt andet sikre:
at områdets anvendelse fastlregges ti1 boligformål

samt
mindre butikker ti1 områdets daglige forsyning eller
andre naxmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold ti1 omgivelseme,

at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes

mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det påg&dende areal under et overstiger 2 5,
at der iovrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsespro-

centen for hver ejendom overstiger 40.
Tillseg til 5 15rammerne

Forud for den endelige vedtagelse af lokalplanen har
amtsrådet derfor godkendt en axrdring af $ 15-rammeme
(tillzeg nr. 24).

Spildevandsplan

Lokalplanarealet er beliggende i det område, der bemevnes B 29 i spildevandsplanen for Randers kommune og
tzenkes kloakeret med seperat system, der tilsluttes det offentlige kloaksystem i H. C. Andersens Vej.
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Varmeplan

Ifolge varmeplanen fra 1977 for Randers kommune skal
lokalplanområdet ikke forsynes med fjernvarme.
Det kan dog ikke udelukkes, at der på et senere tidspunkt
kan blive tale om en eller anden form for kollektiv varmeforsyning, hvorfor der ifolge lokalplanforslaget skal
indhentes tilladelse fra byrådet, for der tr%ffes beslutning
om, hvorledes bygningeme skal opvarmes.

Zonestatus

Området er beliggende i byzone.
LOKALPLANENS

FORMAL

Det er lokalplanens formål:
at åbne mulighed for opforelse af en boligbebyggelse indenfor rammeme af en bebyggelsesprocent på 25,
at sikre, at bebyggelsen udformes og placeres under noje
hensyntagen ti1 de store hojdeforskelle i terrznet,
at sikre, at boligvejene udformes i henhold ti1 de retningslinier, der er gzldende for opholds- og legeområder i henhold ti1 0 40 i Iäxdselsloven (lovbekendtgDrelse nr. 287 af 10. juni 1976).
LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1 henhold ti1 kommuneplanloven ( lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastszttes herved folgende bestemmelser for det i 5
1 nawnte område.
9 1 LOKALPLANENS
Ejendomme
planen

under

Lokalplanen afgraxrses som vist på vedhseftede kortbilag
nr. 1 og 2 og omfatter matr.nre. 4an og 8ab samt dele af
matr.nre. 4~ og 4cr Over HombEk By, Hombrek samt alle parceller, der efter den udstykkes fra ovenmevnte ejendomme og ovennaxnte dele af ejendomme.
Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområdeme A
og B. Delområde A omfatter matr.nre. 4an og 8ab samt
dele af matr.nre. 4~ og 4cr Over Hombrek By, Hombzk.
Delområde B omfatter del af matr.nr. 4cr smst., således
som naxmere angivet på kortbilag nr. 1 og 2.

DelomrBder

§ 2 OMRÅDETS
Delområde
boligformål

OMtiDE

A

Erhverv på naermere
angivne vilkår

ANVENDELSE

Delområde A må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tzt-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan.
Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives
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sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesamråder under forudsztning af,
at virksomheden drives af den, der bebor den pågzeldende
ejendom,
at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan
måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der
ikke er plads ti1 på den pågzldende ejendom.
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form
for erhvervsvirksomhed.
Delområde 6,
terraenregulering

Stk. 3. For delområde B gzlder, at man skal respektere
terraxregulering, som naxmere angivet på kortbilag nr. 2.
§ 3 UDSTYKNINGER

Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med
den på vedhsftede kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan.
Parcellerne nr. 21 ti1 24 begge incl. består af to lodder,
nemlig en bygningslod (A-lod) og en garagelod (B-lod).
§ 4 VEJFORHOLD

Der udlzgges areal ti1 folgende nye veje med en beliggenhed som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2 *).
Adgangsvejene AB og CD i en bredde af 5 m.
Stieme i princippet som vist på kortbilaget.
Vendepladser

Stk. 2. Ved adgangsvejen A-B udlqges vendepladser som
naxmere angivet på kortbilag nr. 2.
Stk. 3. Boligvejene samt torve- og vendepladseme skal
udfores med et hengdeprofil og med belzegningstyper, som
angivet på kortbilag nr. 2 og iovrigt udformes efter de retningslinier, der er gzldende i medfor af faxdselslovens 0
40 **). Det forudssettes, at boligvejene kan anvendes ti1
lege- og opholdsgader.
I

*)

**)

Vejene udlregges som private fzllesveje. Stien mellem B og E udlregges som privat
sti ti1 offentlighedens fri og uhindrede fzrdsel.

Dette indebzrer at motorkeret0jer skal udvise ssxlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor @ende, og det vi1 derfor normalt ikke vBeremuligt at krare hurtigere end 15 km/t. Fodgamgere må pA den anden side ikke unadigt hindra de
kcsrendei at komme frem.
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Stler og veje m4
ikke endres

Stk. 4. Der må ikke uden byrådets saxlige tilladelse foretages vaxentlige axrdringer af de ved byggemodningen
godkendte og anlagte private fzellesveje og stier og fElles
opholdsarealet?
Sådanne zendringer må ikke vaxe ti1 hindring for, at områdets veje og torve kan opretholdes som lege- og opholdsområde.
9 5 PARKERINGSFORHOLD

F&les

parkering

Udover de enkelte ejendornmes parkeringspladser i garager og carporte udhegges fzlles parkeringspladser for det
samlede område, som naxmere angivet på kortbilag nr. 2.
Q 6 LEDNINGSANLIEG

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

Ka bler

9 7 BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsesplan

Bebyggelsen må kun opfores i overensstemmelse med den
på vedh&ede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan.

Bebyggelsesprocent

Stk. 2. Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke
overstige 25 for området som helhed.

Beboelsesbygninger
i 1 1/2 etage

Stk. 3. Beboelsesbygningeme skal opfores i een etage med
udnyttet tagetage. Husene skal gives en bredde på mellem
85 og 10,5 m og en dybde på mellem 7,0 og 10,O m.

Garager
carporte

Stk. 4. Der skal opfores een garage eller een carport ti1
hvert beboelseshus med beliggenhed som naxmere angivet på kortbilag nr. 2.

Forskudt

eller

etage

Niveauplaner

Facader

5,5 m

Total hmrjde 10 m

Stk. 5. Beboelsesbygninger på parcellerne nr. 1, 2, 3 og 8
opfores uden forskudt etage, beboelsesbygninger på parcelleme nr. 4,5,6,7,9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 opfores med forskudt etage på 1,30 m og beboelsesbygninger
på parcelleme nr. 17, 18, 19,20,20 A, 2 1 A, 22 A, 23 A og
24 A opfores med forskudt etage på 2,50 m, alt således
som naxmere angivet på bilag nr. 3.
Stk. 6. Der fastlzeggesniveauplaner for de enkelte parceller, som naxmere angivet på bilag nr. 3.
Stk. 7. Uanset bestemmelserne i bygningsreglementet af
1977, kap. 3.1.2 og 3.1.3 må beboelsesbygningemes facader gives en hojde på indtil 5,5 m malt fra niveauplan ti1
skaxing mellem facade og tagflade. Beboelsesbygningeme
må iovrigt opfores med en hojde på indtil 10 m over niveauplan, målt efter regleme i bygningsreglementet.
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Sadeltage
Ca. 45” taghaeldning

Stk. 8. Tagene ti1 beboelsesbygningeme skal vaxe sadeltage og må ikke udfores med valm og kviste. Tagenes vinkel
med det vandrette plan skal vaxe mellem 40” og 50”.
Stk. 9. En eventuel kzlder må ikke have loftet beliggende
mere end 0,25 m over niveauplan.

Kslder

Stk. 10. Carporte og garager opfores med fladt tag.
Q 8 BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

Tegl til beboelse
og garage

Ti1 beboelsesbygningemes og garagens udvendige bygningssider og tage skal anvendes et ensartet materiale af
tegl. Beboelsesbygningemestage skal belagges med teglsten.

Sokler

Stk. 2. Sokler og stottemure skal fremtrzde i grå cementfarve eller beklzedes med hårdt brzendt sten af samme farve som anvendt på beboelsesbygningerne.

Trae til carporte
og udhuse

Stk. 3. Ti1 udvendige bygningsider på carporte og udhuse
og ved overdazkning af indgangspartier og lignende samt
ti1 det i 0 9, stk. 6 omtalte hegn skal anvendes tr%, der er
ensartet behandlet med saltgran farve eller med jordfarveme okker, terra de sienna, umbra, engelsk rodt, dodenkop.
9 g UBEBYGGEDE

AREALER

Faelles opholdsarealer

De på kortbilag nr. 2 viste friarealer må ikke udstykkes,
men udhegges som fzelles opholdsarealer for bebyggelsen.

Skråningsanlaeg

Stk. 2. Skråninger skal reguleres, således at de maksimalt
f”ar en hzldning på 1:2 (26,5”); skråninger, hvor den eksisterende bevoksning bevares, jfr. stk.3, er dog undtaget.

Eksisterende

bevoksning

Stk. 3. Den eksisterende bevoksning skal bevares og vedligeholdes i omfang som naermere angivet på kortbilag
nr. 2.

Ny plantning

Stk. 4. Beplantningen skal suppleres ved nytilplantning
efter retningslinieme på kortbilag nr. 2.

Terrasser

Stk. 5. Terranet i haveme langs nordsiden af husene på
parcel 14-22 og langs vestsiden af husene på parcel23 og
24 skal i en dybde af min. 4 m fra facaden vaxe omtrent
vandret og ti1 denne del af parcelleme skal der vaxe direkte udgang fra husene.

Hegn mod nabo

Stk. 6. Der skal opszttes et 1,80 m hojt ta% skelhegn af
tr% i det omfang, som det naxmere er angivet på kortbilag
nr. 2.
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Hegn mod friarealer

Stk. 7. Hegn mod fazlles friarealer skal etableres som levende hegn eller ved busketter.

Ingen parkering
opholdsarealer

Stk. 8. De i $ 9, stk. 1, naxnte faAles opholdsarealer må
ikke anvendes ti1 nogen form for parkering eller henstilling af både, campingvogne eller lignende.

på

5 10 FORUDaTNINGER
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for der er etableret de
i $ 4, stk. 1, nzevnte veje samt de i $ 5 og 9 9, stk. 2-7,
mevnte fzllesanlzeg.
.
Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug, for bebygglesen er tilsluttet et
,kollektivt varmeforsyningsanheg efter kommunalbestyrelsens anvisning.
§ 11 GRUNDEJERFORENING
Grundejerforening

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt
for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område.

Stiftelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 75%
af de udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kraxer
det.

Opgaver

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i $4, stk. 1, nawnte veje samt de i 5 5 og 0 9
nawnte fzllesarealer og -anlzeg.

Vedtaegter

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtazgter skal godkendes af
byrådet.
5 12 SERVITUTTER

Den under 3111 1948 tinglyste servitut på matr.nr. 4aeog
By, HombEk vedrorende forbud mod
cementfabrik m.m. ophwes.
Den under samme dato tinglyste servitut på samme ejendomme vedrorende forbud mod tjaxefabrik m.m. ophzves ligeledes.

4an Over Hombzk
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Q 13 VEDTAGELSESPATEGNING
Således vedtaget af Randers byråd som forslag ti1 offentlig
gwelse.
Randers, den 27. oktober 1980.
Kr. Gjdrup
borgmester

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplanlazgning vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Randers, den 9. marts 1981.
På byrådets vegne:
Kr. Gjetrup
borgmester
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