1

Lokalplan nr. 161
“Randers Firma sport”

EN KORTFATTET

(Over Hornback)

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter del af matr. nre 5a og 6a Over
Hombzk.
Arealet, der andrager ca. 7.97 ha., er beliggende nord for
Gammel Viborglandevej mellem “Elro” og Kjolvejen.
Området er beliggende i landzone og anvendes i dag ti1
jordbrugsformål. Ifolge lokalplanen kan der, på arealet
etableres 12 stk. boldbaner, omkhedningsbygning (klubhus) samt de for områdets funktion, nodvendige Ppladser.

LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Hvis forandringer
mskes,
skal de falge planen

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifalge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges
eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.

Naxvaerende
kan fortsaette

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

Eventuel

lovlige

dispensation

brug

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af, at det ikke axrdrer den saxlige karakter af det område, der sogesskabt ved lokalplanen.
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Vaesentlig aendring
- ny lokalplan

Mere wsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Det område, der omfattes af lokalplanen udhegges ti1 offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter kommuneplanlovens 0 32 under visse forudsztninger kan kraxe
ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning.

Ekspropriation

1 henhold ti1 0 34 i kommuneplanloven, kan der foretages
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder
over ejendomme, når ekspropriationen vi1 vaxe af va+
sentlig betydning for virkeliggorelsen af lokalplanen.

LOKALPLANEN
Udenfor

9 1 Wammerne

OG DEN 0VRIGE

PIANUEGNING

Lokalplanområdet var beliggende uden for de af planstyrelsen og Århus amtsråd godkendte fi 1Srammer for Randers kommune.

Tillseg nr. 36

Lokalplanforslaget krzvede derfor, inden det kunne endeligt vedtages af byrådet, at der forelå et af Århus amtsråd
godkendt tilheg ti1 5 15-rammeme. (Tilheg nr 36 ti1 Randers kommunes $ 1Srammer).

Spildevandsplan

Lokalplanens område er beliggende udenfor, Randers
kommunes spildevandsplan. Der er dog alligevel mulighed for kloakering af området, idet der i Gl. Viborglandevej ligger en eksisterende fællesledning og en eksisterende
regnvandsledning, hvor tilslutning kan fmde sted.

Beskyttelseslinie

Området omfattes af en, i medfor af naturfredningsloven,
pålagt beskyttelseslinie, der er beliggende langs landevejen nr. 507, Gl. Viborglandevej, i en afstand af 170 m fra
vejmidte.

Zonestatus

Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Det er lokalplanens formål:
at
at

åbne mulighed for etablering af et idrztsanlaeg,
sikre en hensigtsm=ssig disponering af området herunder ved beplantning, placering af bebyggelse (klubhus)
og parkering m.m.
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LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastszttes herved folgende bestemmelser for det i 0
1 naxnte område.

§l

9 1

Område

Stk. 1. Lokalplanen afgrznses som vist på vedhzftede
kortbilag nr. 1 og omfatter folgende matr. nre.: del af 5a
og del af 6a Over-Hombzk By samt alle parceller, der efter den 20. marts 1982 udstykkes fra de nawnte ejendomme.

Zonestatus

Stk. 2. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.
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LOKALPLANENS

OMRÅDETS

OMRÅDE OG ZONESTATUS

ANVENDELSE

Stk. 1. Området udhegges ti1 offentlige formål og må
kun anvendes ti1 .idra%sanlzg med tilhorende faciliteter.
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UDSTYKNING

Udstykning

Stk. 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse
med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan.
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9 4

Ny vej

Stk. 1. Der udlaeggesareal ti1 folgende ny vej med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2:

VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD

*)

Vejen A-B i en bredde af 10 m.
Vejadgang

Stk. 2. Vejadgang fra området fra Gl. Viborglandevej,
må kun ske ad vejen A-B (station 38.365) som vist på
kortbilag nr. 2. **)

Parkering

Stk. 3. Der udhegges areal ti1 parkeringsplads med en
beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.
*)

Der er langs Gl. Viborglandevej pålagt en vejudvidelseslinie på 20 m fra vejmidte.

**)

Ved veltilslutning ti1 GI. Viborglandevej, skal der sikres de på kortbilag nr. 2 viste oversigtsarealer ( 15 x 90 m).
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Ikke luftledninger

Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke
fremfores som luftledninger, men må alene udfores som
jordkabler.

§6

5 6

Byggefelt

Stk. 1. Inden for det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt,
kan der opfores omklzedningsbygning, klubhus og lignende faciliteter.

Bebyggelsens

stirrelse

LEDNINGSANLIEG

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Stk. 2. Bebyggelsen må maximalt opfores med et bruttoetageareal på 500 m*. Bebyggelsen må kun opfores i en
etage.
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BEBYGGELSENS

Skiltning

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun Iinde sted med
byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfzlde.

Ydervaegge

Stk. 2. Ydervzegge skal opfores med gule eller rode teglmursten eller som skeletweg med en trazbekhedning udf0rt som “en på to”, “på klink” eller lignende.

Tage

Stk. 3. Tagene skal d%kkes med tagsten af teg1 i samme
farve som mur, eller med tagpap.
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Beplantning

Stk. 1. Beplantning af området må kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende beplantningsplan. Beplantningen, betegnet 1, II, III og
IV på kortbilag nr. 2, skal bestå af:

1

1. tre-rzkket kratbeplantning bestående af folgende arter:
Crataegus monogyna
- tj0m
Ligustrum atrovirens “Select” - liguster
Comus sanquinea - rad komel
Vibumum opulus - kalkved.

II

II. lo-30 m bred kratbeplantning med grupper af hojere
traeer. Kratbeplantningen skal bestå af folgende arter:
Coryllus avellane - hassel
Malus sargentii - sargentszble

UBEBYGGEDE

YDRE FREMTRAEDEN

AREALER

5
Cornus sanguinea - rad komel
Ligustrum atrovirens “Select” - liguster
Symphoricarpus chenaultii - rad snebax
Vibumum opulus - kalkved
Acer ginnala - ildlon
Prunus padus - hzg
Prunus mahaleb - weichel
Trazgruppeme skal bestå af folgende arter:
Prunus avium - fuglekirsebax
Acer platanoides - spidslon
Querqus rubra - rodeg
Alnus glutinisa - rodel
Populus trichocarpa - poppel
Sorbus aucuparia - alm. ron
III

III. Oversigtsarealet ti1 parkeringsarealet oversås med
grax.

IV

IV. Trzer i en fodpose af buske.
Trzbeplantning: Acer platanoides - spidslon
Buske: Symph. chenaultii - rad snebax-.

Beplantningsbaelte

Stk. 2. Langs Gl. Viborglandevej og Kjolvejen udlzegges
areal ti1 et beplantningsbzlte med en minimumsbredde
på 10 m. (Beplantning hertil skal bestå af de under romertal II nzevnte arter).

Belysning

Stk. 3. Belysning af vej og andre fxrdselsarealer må kun
udfores efter byrådets naxmere anvisning.

Oplagring

Stk. 4. Udendors oplagring må kun indrettes med byrådets saxlige tilladelse.

§9

0 9 FORUDSIETNINGER
OMRÅDET

FOR IBRUGTAGEN

AF

For arealet, der er omfattet af naxv=rende lokalplan tages
i brug ti1 idrzetsanlceg,skal der vaxe etableret parkeringsanlzeg og beplantningsbazlte i overensstemmelse med bestemmelserne herom i $ 5, stk 3 og $ 8 stk. 1 og 2.
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TILLADELSER

FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Tilladelse fra
landbrugsministeriet

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke
foretages zndringer af eksisterende lovlige forhold, for der
er opnået tilladelse hertil fra landbrugsministeriet, idet

matr. nre. 5a of 6a Over Hombzk By, i medfar af landbrugsloven er undergivet landbrugspligt.
Landbrugspligten cmskesophzvet.

Tilladelse fra
fredningsstyrelsen

Stk. 2. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke
foretages zendringer af eksisterende lovlige forhold, f0r der
er opnået tilladelse hertil fra fredningsstyrelsen, idet matr.
nre. 5a og 6a Over Hombzek er omfattet af en beskyttelseslinie (150 m (v.u.1.)) i henhold ti1 naturfredningsloven.
Beskyttelseslinien wges ophzevet.

Tilladelse

Stk. 3. Uanset foranstående bestemmelser, må der ikke
foretages axrdringer af eksisterende lovlige forhold, far der
er opnået tilladelse hertil fra Århus amtskommune, idet
amtskommunen er vejbestyrelse for Gl. Viborglandevej
(amtsvej), hvorfra der cmskes vejadgang ti1 lokalplanområdet.

9 11

fra amtskommunen

9 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget af Randers byråd, den 7. juni 1982.
Randers byråd, den 11. juni 1982.

Keld Hüttel
fp. borgmester

1 henhold ti1 $ 27 i kommuneplanloven
stående lokalplan endeligt.
Randers byråd, den 28. januar 1983.
Kr. Gjchup
borgmester

vedtages foran-
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RANDERSFIRMA SPORT LOKALPLAN 161
BILAG 1

EKSISTERENDEFORHOLD
RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
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