Lokalplan nr. 166
Dalinsvej
(Boligområde

syd for Hornbek

skole)

Hornback skole

EN KORTFATTET
Områdets

beliggenhed

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter et areal på ca 45.000m2 beliggende
ost for H.C. Andersens Vej og syd for Hornbzek skole.
Den del af området, som skal bebygges, er den hojst beliggende del af lokalplanens område. Denne del afgnenses af
t%t beplantning og anvendes i dag ti1 landbrugsformål. På
dette areal kan der efter lokalplanen opfores 60 boliger i
form af 1, 1‘/z og 2-etagestzt-lav bebyggelse.
Det er bygherrens intention, at boligerne skal udstykkes og
szlges.
Resten af arealet bestar at to skovbevoksedebakkedrag med
en åben slugt imellem.
1 lokalplanen er der bestemmelser om bevaring og vedligeholdelse af dette område samt beplantningen langs H.C.
Andersens Vej.
LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge

kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsatte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig
selv krav om etablering af de ankeg med videre, der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vaesentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudstning
af, at det ikke aendrer den saxlige karakter af det område,
der wges skabt ved lokalplanen.
Mere wesentlige afvigelser fm lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN
Forhold

til 5 15rammerne

OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING

Lokalplanens område var beliggende delvist i og uden for
de for Randers kommune godkendte $1 Srammer.
Lokalplanen kunne derfor ikke vedtagesendeligt af byrådet,
for Århus amtsråd havde tiltrådt 5 1Srammetilhegget.
(Tilkeg nr. 40 ti1 3 15-rammerne for Randers kommune).
1 falge 0 15-rammetillargget skal en lokalplan for området
sikre:
at områdets anvendelse fastlaqges ti1 boligformål med tilhorende fælles friarealer,
at områdets sknenter og skovbevoksede arealer ikke bebygges,
at bebyggelsesprocentenikke overstiger 30 for området som
helhed, og at antallet af boliger ikke overstiger 60,
at bygningshojden ikke overstiger 8,5 m. samt
at områdets bebyggelse og trafiksystem respekterer den på
kortbilaget viste overordnede stiforbindelse ti1 Hornbzk
skole.

Zonestatus

Området var beliggende delvist i og uden for byzone.
Lokalplanen overforer matr.nre. 4af, 4ag og 4ah Over
Hornbzk fra landzone ti1 byzone.

Skoleforsyning

Hornbzk skole er i ojeblikket 2-sporet, og såfremt bometallet for de 2 spor skal fastholdes i fremtiden, krawer det, at

3
der i Hombazk etableres et nybyggeri på 360 boliger i skoledistriktet inden for planlzegningsperioden frem ti1 1994.
Vejadgang

Boligvejens tilslutning ti1 H.C. Andersens Vej skal finde sted
urniddelbart syd for Hombzk skoles idrztsbaner. Der vi1
blive foretaget en mindre skelrcgulering for at sikre gode
oversigtsforhold og en ikke for stejl tilkarsel ti1 H.C. AndersensVej.

Stiforbindelse

Et stykke af en fremtidig @st-vestgåendehovedstiforbindelse
fra Randers ti1 Hombzk er medtaget i lokalplanen.

Kollektiv

Området vi1 kunne betjenes af den bybusrute, der k0rer af
H.C. Andersens Vej med stoppested ved Hombzek skole.

trafik

Varmeplan

Området er beliggende uden for fjemvarmeforsyningsområdet, og forventes ikke forsynet med Gemvarme. Området
vi1 muligvis, som den w-ige del af Hombzk, kunne forsynes med naturgas, hvis de overordnede rørledninger fares
frem ti1 det Dstjyske område.

Vandforsyning

Området h0rer under Hombazk vandverks forsyningsområde.

Spildevandsplan

Området er beliggende delvist i og uden for spildevandsplanens område.
Spildevandsplanen skal derfor udvides ti1 at omfatte hele
lokalplanområdet.
Denne udvidelse er under forberedelse, og skal godkendes af
Århus amtsråd.

Bebyggelsesmuligheder

Med en bebyggelsesprocentpå 30 inden for delområdeme 1,
II, III, IV og VI, som lokalplanen foreskriver, giver det en
bebyggelsesmulighed på i alt ca. 12.700 m* bruttoetageareal.
De af lokalplanen beskrevne bebyggelsesmuligheder giver i
alt ca. 12.600 m* bruttoetageareal, hvilket betyder, at bebyggelsesprocentenpå 30 er overholdt. Inden for delområde
V må der opfores 325 m* bruttoetageareal svarende ti1 en
bebyggelsesprocentpå 25.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Det er denne lokalplans formål at sikre:
at området reserveresti1 boligformål,
at beplantningen langs H.C. Andersens Vej og på de sydvendte skråninger bevares og vedligeholdes,

at et stort bakket område inden for lokalplanens område

bevares og udlseggessom faAlesgrant friareal, hvorfor bebyggelsen placeres i lokalplanområdets nordlige del,
at bebyggelsenbliver apfort med en vis ensartethed i farveog materialevalg, samt
at de fælles friarealer og de private havearealer inden for
bebyggelsen,der gnenser op mod det store fælles friareal,
udformes på en sådan måde, at de granne omrader lober
helt ind mod bygningerne, som om bygningeme vokser
frem af de gnesklsedtebakker.
LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

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

§l

§ 1

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxrses som vist på vedh&ede
kortbilag nr. 1, og omfatter folgende matr.nre: 4af, 4ag, 4ah,
13f, 13k, 13aq samt del af 5f Over Hombzk By, Hombsek
samt alle parceller, der efter den 20. oktober 1982 udstykkes fra de mevnte ejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområdeme 1, II,
III, IV, V og VI som vist på vedhzftede kortbilag nr. 1 og 2.

Overfarsel

LOKALPLANENS

OMRÅDE

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den endeligt vedtagne lokalplan overfores matr. nre 4af, 4ag og
4ah Over Hombzk By, Hombzk fra landzone ti1 byzone.

til byzone

§2

Q2

Taet-lav bebyggelse
i delområderne
1, II, III og IV

Stk. 1. Delområdeme 1, II, III, og IV må kun anvendes ti1
boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af nekke-, kzde- og
gårdhuse eller lignende tzt-lav bebyggelse.

Parcelhus

i delområde

V

Falles friareal med faelleshus
i delområde VI

OMRÅDETS ANVENDELSE

Stk. 2. Delområde V må kun anvendes ti1 boligformål.
Bebyggelsenmå kun bestå af åben og lav bebyggelse.
Stk. 3. Delområde VI må kun anvendes som fælles friareal. Inden for området kan dog opfores eller indrettes bebyggelse ti1 formål, som er fælles for områdets beboere, såsom fAleshus, drivhuse og lignende formål.
Bebyggelsen skal placeres som vist på vedhzftede kortbilag
nr. 2.

5
Varmecentral
m.v.
delområde VI

Stk. 4. På arealet beliggende mellem vej AE og H.C.
Andersens Vej (delområde VI) kan der opføres en fElles
varmecentral med tilh0rende beholderanlzeg samt indrettes
renovationsplads, herunder areal ti1 placering af lastbilcontainer eller lignende.
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UDSTYKNINGER

Delområde

I

Stk. 1. Delområde 1 kan udstykkes i indtil 18 boligparceller samt en fællesparcel.

Delområde

II

Stk. 2. Delområde II kan udstykkes i indtil 12 boligparce!ler, en fzllesparcel samt en parcel ti1 fzlleshus. Denne partel skal sammenlqges med delområde VI.

Delområde

III

Stk. 3. Delområde III kan udstykkes i indtil 16 boligparceller samt en fzllesparcel.

Delområde

IV

Stk. 4. Delområde IV kan udstykkes i indtil 16 boligparceller samt en fzellesparcel.

Delområde

V

Stk. 5. Delområde V udstykkes i sin helhed.

Delområde

VI

Stk. 6. Delområde VI udstykkes i sin helhed.
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Nye veje og stier

Stk. 1. Der udlqges areal ti1 folgende nye veje og stier
med en heliggenhedsom vist på vedhaefiedekortbilag nr. 2. ‘)

VEJ- OG STIFORHOLD

Vejene A-B og C-D med en bredde på 9,5 m,Z) som ankegges med de på kortbilag nr. 2 viste tvaxprofiler.
Vej A-E med en bredde på 10 m som anlzeggesmed de på
kortbilag nr. 2 viste tvaxprofiler.
Stien h-i med en bredde på 5 m3)

‘)

Nrennere bestemmelse om anlag og ibrugtagen vi1 blive fastsat efter regleme herom i
vglovgwmngen. Det forudszttes:
at stien h-e udlzeggessom offentlig sti, men at stien indtil den viderefcwes, ren- og
vedlige-holdes og sneryddes af rundejeme I området,
at vejene udkeges som private
at de wige stier udlzeggessom

‘) Vejene A-B, C-D o A-E’s udformning med skarpe kurver tilsigter, at der opnås hastighedxkcmpende effeat for motorkerretqer.
‘) Det er meningen, at stien h-i senereskal indgå i hovedstisystemeti Over Hombzek.

Den på kortbilag nr. 1 viste og på matrikelkortet noterede
adgangsvejfor matr.nr. 13f forlqges og udvides. Herefier er
vej E-B lovlig vejadgang for matr.nr. 13f.
23 m bred bel=gning
interne stier

på

Stk. 2. Stieme a-b, c-d og d-e skal anlagges med en bekegningsbredde på mindst 2,5 m.

Fortov langs adgangsvej

Stk. 3. Stien f-g ankeggesog befzstes som et 2 m bredt fortov langs nordsiden af vej A-E (inden for vejudlaqget).

Vej/sti krydsninger
hastighedsdsempende
foranstaltninger

Stk. 4. Stiens skaxinger med vejene i punkteme a, c, d og f
udformes således, at der opnås en hastighedsdzempendeeffekt ved f.eks. etablering af indsnwring, bump, overkorsler
eller lignende.

FortovsovetWwsel
adgangsvej

med

på

Stk. 5. Vej A-E’s tilslutning ti1 H.C. Andersens Vej udformes som fortovsoverkorsel belagt med brosten eller chausséssten.

Ksrende adgang til
H.C. Andersens Vej

Stk. 6. Der må ikke vaxe anden korende adgang ti1 H.C.
Andersens Vej fra de tilgrzensende ejendomme bortset fm
den i stk. 5 nazvntetilslutning.

Vejadgang

Stk. 7. Der må kun etableres een overkorsel fra vejene
A-B og C-D ti1 hver ejendom.

til boligerne

Parkeringsforhold

Stk. 8. Inden for delområdeme 1, II, III og IV skal der
etableres et antal parkeringspladser svarende ti1 1,5 plads
pr. bolig, hvoraf den ene p-plads etableres på den enkelte
ejendom.
Den resterende parkering kan finde sted på gadearealemes
befzstede rabatarealer.
Stk. 9. Inden for delområde V skal der etableres et antal
parkeringspladser svarende ti1 2 pladser pr. bolig.

Belysning

af veje m.v.

Stk. 10. Etablering af belysning af veje og andre fzrdselsarealer skal ske efter byrådets anvisninger.

Q5

LEDNINGSANLIEG

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

OMFANG OG PLACERING

Generelle bestemmelser for delområderne 1, II, III og IV.
Bebyggelsesprocenter:
Max. 30% i delområderne
1, II, III og IV.
Bebyggelsesplanerne
skal
godkendes
af byrådet

Stk. 1. Bebyggelsesprocentenfor delområdeme 1, II, III og
IV må ikke overstige 30 for området som helhed.
Stk. 2. Bebyggelsen inden for delområdeme må kun opfores efter en af byrådet godkendt samlet bebyggelsesplan
samt godkendt vej- og kloakprojekt for hvert delområde.
Når bebyggelsen inden for et delområde er igangsat, kan
tilladelse til, mere end ubetydelige, azndringer i bebyggelsesplanen ikke forventes godkendt.

Placering

Et drivhus

af udvidelser

på hver grund

Stk. 3. Hvis der i den i stk. 2 nawnte bebyggelsesplan fastsattes et boligetageareal, der er mindre end det der er tilladt
ifolge lokalplanen, skal der i bebyggelsplanen redegores for,
hvorledes en eventuel udvidelse af boligarealet kan finde
sted.
Stk. 4. Uanset de nedennaxnte bestemmelser angående
byggefelter må der på hver ejendom opfores et drivhus med
et bebygget areal, der ikke overstiger 12 m*.
Delområde 1.

Bebyggelse
byggefelt

inden for

Stk. 5. Beboelsesbygninger, carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på vedhaeftedekortbilag nr. 2 viste
byggefelter, f.eks. som vist på vedhz‘ftede kortbilag nr. 3.

Max. 18 boliger med tilh.
redskabsrum/carport

Stk. 6. Inden for delområde 1 må der opfores maksimalt
18 boliger a 187 m* boligetageareal + 10 m* redskabsrum, i
alt maksimalt 3366 m* boligetageareal + 180 m* redskabsrum.

Kun een carport
hver grund

Stk. 7. Der må kun opfores een carport/redskabsrum på
hver boligparcel.

på

Etageantal: Een etage med
udnyttelig tagetage

Stk. 8. Beboelsesbygningermå opfores med een etage med
udnyttelig tagetage. Hvis bygningeme opfores med udnyttelig tagetage skal denne udformes således,at husets facade er
i 2 etager mod havesiden, og een etage mod adgangsside
bej).

Bygningshejde:

Stk. 9. Bygningshojden må ikke overstige 8,5 m. over
terram, målt efter regleme herom i bygningsreglementet.

Max. 8,5 m.

.8
Delokåderne II og III.
Bebyggelse
byggefelt

Stk. 10. Beboelsesbygninger, carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på vedhzefiedekortbilag nr. 2 viste
byggefelter, feks. som vist på vedhzefiedekortbilag nr. 3.

inden for

Max. 12 boliger
delområde II

inden for

Stk. 11. Inden for delområde II må der opfores maksimalt
12 boliger a 182 m* boligetageareal + 15 m* redskabsrum, i
alt maksimalt 2 184 m* boligetageareal + 180 m* redskabsrum.

Max. 16 boliger
delområde III

inden for

Stk. 12. Inden for delområde III må der opfores maksimalt 16 boliger a 118 m*, + 15 m* redskabsrum i alt maksimalt 1888 m* boligetageareal + 240 m* redskabsrum.

Boliger

Stk. 13. Beboelsesbygningerskal opfores i to etager.

i to etager

Max. bygningshsjde:

83 m.

Stk. 14. Bygningshojden må ikke overstige 85 m over ternen målt etter reglerne herom i bygningsreglementet.
Delområde IV

Bebyggelse
byggefelt

inden for

Max. 16 boliger
delområde IV

inden for

Bolig i een etage med
udnyttelig tagetage

Stk. 15. Beboelsesbygninger, carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på vedhzeftedekortbilag nr. 2 viste
byggefelter, f.eks. som vist på vedh&ede kortbilag nr. 3.
Stk. 16. Inden for delområdet må der opfores maksimalt
16 boliger a 181 m* + 22,5 m* redskabsrum, i alt maksimalt
2896 m* boligetageareal + 360 m* redskabsrum.
Stk. 17. Beboelsesbygninger må kun opfores med een etage mod gadeside, men mod fzllesarealerne må indskydes
en udnyttelig underetage jfr. bygningsreglementet 1977 kap.
4.3.3. stk. 1, som vist på nedenståendesnittegning.
Det bebyggedeareal må ikke overstige 111 m* pr. bolig incl.
udvidelse i underetagen.

.
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Max. bygningshejde:
over niveauplan

6 m

Stk. 18. Bygningshojden må ikke overstige 6 m over niveauplan malt efter regleme herom i bygningsreglementet.
Niveauplanet fastheggesi forbindelse med godkendelse af
bebyggelsesplanen for delområde IV, jfr. bestemmelsen i
denne paragrafs stk. 2.
Delområde V
(matr.nr. 13f Over HombEk)

Max. 325 m2 bruttoetageareal

Stk. 19. Inden for delområdet må der opfores maksimalt
325 m* bruttoetageareal, svarende ti1 en bebyggelsesprocent
på 25.

Max. bygningshejde

7,5 m.

Stk. 20. Intet punkt af en bygnings ydervazg og tagflade
må gives en hojde, der overstiger 7,5 m over ternen
(niveauplan).

Etageantal: Een etage med
udnyttelig tagetage

Stk. 21. Bygninger må ikke opfores med mere end een
etage med udnyttelig tagetage.
Delområde VI

Bebyggelse

i byggefelter

Max. 1000 m2
bruttoetageareal
Varmecentral:

Faelleshus:

max. 200 m2

max. 600 m2

Stk. 22. Inden for delområdet må der kun opfores bebyggelse inden for de på vedh&ede kortbilag nr. 2 viste byggefelter.
Stk. 23. Inden for delområde VI må der ikke opfores bebyggelse med et bruttoetageareal, der overstiger 1000 m*.
Stk. 24. På byggefeltet, max-ket »l«, kan der opfores en
fzelles varmecentral, jfr. $ 2 stk. 4 med et bruttoetageareal
på maksimalt 200 m*.
Stk. 25. På byggefeltet maxket »2«, kan der opfores et fzlleshus med et bruttoetageareal på maksimalt 600 m*.

§7
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BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

Kun et skilt pr. ejendom

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må tinde
sted, undtaget herfra er dog skilte med en storrelse på indtil
0,2 m*, der må opsa%tesi eet eksemplar for hver ejendom.

Ydervasgge af rede mursten,
carporte og redskabsrum
af
trykimpr=gneret
tras

Stk. 2. Ydervagge må kun fremstå som blank mur af rode
mursten. Carporte/redskabsrum må dog udfores i ru trykimprazgneret tr%.

Tage taskkes
teglsten

Stk. 3. Tagene for delområdeme 1, II, III, IV og VI skal
tzekkesmed rode teglsten.

med rede

’

10
Den farst godkendte
bebyggelsesplan
vil vasre
retningsgivende
for de
efterfalgende

Stk. 4. Ved godkendelsen af den forste bebyggelsesplanjfr.
$ 6, stk. 2, vi1 byrådet lagge xerlig vzegt på den arkitektoniske sammenhaxg i bebyggelsen, hvorfor den forste godkendte bebyggelsesplanvi1 vaxe retningsgivende for de materialer og farver, som kan forventes godkendt i bebyggelsesplanerne for de oxige områder.

§8

08

Areal, der ikke må bebygges

Stk. 1. De på vedhzfiede kortbilag nr. 1 med lys grå toneraster viste arealer må ikke bebygges.

Udlasg af fslles
opholdsarealer
i delområderne 1, II, III og IV

Stk. 2. De på vedhzftede kortbilag nr. 2 med lys grå toneraster viste arealer inden for delområderne 1, II, III og IV
må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udlazggessom fzlles
opholdsarealer med mulighed for placering af boldbane(r)
og legepladser m.v.

Delområde VI: Faslles
grant område

Stk. 3. Delområde VI må ikke udstykkes ti1 bebyggelse,
men udlazggesti1 fzlles grant område.

Beplantning
kun efter god
kendt beplantningsplan

Stk. 4. . Beplantning og ankeg af de fzlles fearealer må kun
ske efter en af byrådet godkendt beplantningsplan.

Beplantning,
der skal bevares
og vedligeholdes

Stk. 5. Den med mark toneraster på vedhzeftedekortbilag
nr. 2 viste beplantning skal bevares og vedligeholdes i sit
nuvax-endeomfang og udseende.

Vedligeholdelsesinstruks
beplantningen
i området

Nzermere bestemmelser for vedligeholdelse af eksisterende
og kommende beplantning inden for lokalplanens område
fastlzeggesi en af byrådet godkendt vedligeholdelsesinstruks.

Tilladte bygninger
delområde VI

for

i

Beplantning
langs veje og
stier skal godkendes
af
byrådet
Terraenregulering
i delområde
VI skal godkendes
af byrådet

I delområde
IV: ingen hegn
mod faellesarealet

UBEBYGGEDE

AREALER

Stk. 6. Uanset det under stk. 3 naxnte, må der inden for
delområde VI opfores de i 0 6, stk. 24 og 25 nzevnte bygninger.
Stk. 7. Etablering af beplantning langs veje og andre færdselsarealerskal ske efter byrådets anvisninger.
Stk. 8. Inden for delområde VI må der ikke uden byrådets
tilladelse i hvert enkelt tilfzelde foretages ternenreguleringer ’
eller lignende indgreb.
Stk. 9. For bebyggelsen i delområde IV gazlder,at der ikke
må etableres hegn i ske1 mod fazllesarealet (parallelt med
vejen). Der kan dog etableres levende hegn med retning vinkelret på vejen C-D.

11

§9

09

Bebyggelsen
må ikke tages i
brug fnrr de faelles opholdsarealer er etableret

Stk. 1. Ny bebyggelse inden for hvert af delområderne 1,
II, III og IV må ikke uden byrådets saxlige tilladelse tages i
brug, f0r der er etableret de i 9 8, stk. 2 naxnte, i hvert af de
pågzldende delområder beliggende, fzlles opholdsarealer.

9 10
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Grundejerforening
oprettes

Vedtaegterne
af byrådet

511

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

GRUNDEJERFORENING

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens
område.“)

skal

Stk. 2. Grundejerforeningen oprettes senest når samtlige
grunde i et delområde er solgt eller når byrådet knever det.

Oprettelsestidspunkt

Grundejerforeningens

FORUDSAETNINGER
BEBYGGELSE

opgave

skal godkendes

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i $4, stk. 1,2 og 3 nawnte veje og stier ‘) samt
etablering, drift og vedligeholdelse af de i 0 6, stk. 24 og 25
nazvnte fzlles bygninger og anlzegsamt de i $2 nzevnte fzlles friarealer, herunder beplantning.
Stk. 4. Grundejerforeningens vedtaegterskal godkendes af
byrådet.

9 11

SERVITUTTER

Stk. 1. Den under den 7. maj 1934 tinglyste servitut på
matr.nr. 13k Over Hornbazk By, Hombzk, angående vej
samt bestemmelse om bebyggelse og benyttelse for så vidt
angår servituttens pkt. 3, ophcwes.
Stk. 2. Den under den 7. maj 1934 tinglyste servitut på
matr.nr. 13aq, Over Hombzek By, Hombzk, angående bebyggelse og benyttelse og angående hegn for så vidt angår
servituttens pkt. a, ophseves.

“) Grundejeren for delområde V er ikke omfattet af medlemspligten.
‘) G,rundejerforeningenskal ‘fr. fodnoten ti1 0 4 stk. 1, ren- og vedligeholde samt snerydde
stlstykket h-e indtll det VId erefores.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Randers byråd den 20. december
1982.
\
Randers, den 22 december 1982.

K. Gjtstrup
borgmester

1 henhold ti1 5 27 i lov’ om kommuneplanlqning
gesovenstående lokalplan endeligt.
Randers, den 2. maj 1983.

K. Gjcstrup
borgmester

vedta-

