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Lokalplan nr. 168 
M0llevej 

Områdets beliggenhed 

Nuvasrende anvendelse 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter et område i Neder Hornbzek, beliggen- 
de mellem Mollevej, Gl. Viborgvej, motorvejen og Viborg- 
vej. 

Området andrager ca, 5.24 ha., hvomf en mindre del er be- 
bygget med parcelhuse, den resterende del er ubebygget og 
anvendes i dag ti1 jordbrugsformål. 

Det ubebyggede areal andrager ca. 4.48 ha., hvoraf de 2.8 ha. 
er beliggende inden for byggelinier, der er pålagt de omkring- 
liggende veje. 

Taet-lav boligbebyggelse På det ubebyggede areal vi1 der ifolge planen kunne opfores 
til udlejning ca. 50 boliger i en tzet-lav bebyggelse, beregnet ti1 udlejning. 

Vejtilslutning Lokalplanen forudxetter det nye boligområde vejbetjent ad 
blinde veje med tilslutning ti1 Mollevej. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer er onsket 
skal de fnrlge planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i falge 
kommuneplanlovens 9 31 kun udstykkes, bebygges eller i 
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 
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Nuvaerende lovlige brug 
kan fottszette 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 
sa%e som hidtil. Lokalplanen meSarer heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de ankeg med videre, der er indeholdt 
i planen. 

Eventuel dispensation 

Vaesentlige asndringer Mere wsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 
- ny lokalplan fares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

5 15rammer 

Zonestatus 

Tillasg til 
9 15rammerne 

Varmeplan 

Spildevandsplan 

Regionplanens krav 
om stijdampning 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige lem- 
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudscetning af, 
at det ikke axrdrer den saxlige karakter af det område, der 
wges skabt ved lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PIANUEGNING 

En del af lokalplanen er omfattet af bestemmelserne for om- 
råde V5 i 5 1%rammeme for Randers kommune. Område 
V5 er udlagt ti1 ekstensiv bebyggelse (mindre end 12 boliger 
pr. ha.). Den cwrige del af lokalplanen, det nordvestlige hjcw- 
ne, er ikke underlagt 0 15-rammernes bestemmelser. 

Den del af området, der er omfattet af 0 15-rammerne er be- 
liggende i byzone. Den resterende del afornrådet er beliggen- 
de i landzone. 

Lokalplanen var ikke i overensstemmelse med de god- 
kendte $ 15-rammer, for så vidt angik den ubebyggede del 
af området, da en del var udlagt ti1 åben-lav boligbebyg- 
gelse og den resterende del var beliggende uden for de 
godkendte 8 15-rammer. Der måtte derfor inden lokalpla- 
nen kunne vedtages endeligt, foreligge et af Århus amt 
godkendt tillag ti1 0 15-rammerne (tilheg nr. 39). 

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse. 
Lokalplanområdet vi1 blive omfattet af denne plan. 

Det bebyggede område i lokalplanen er omfattet af det om- 
råde, der benaxnes V5.4 i spildevandsplan 1981-93 for Ran- 
ders kommune. Området er kloakeret med fællessystem. 

Det ubebyggede område i lokalplanen er omfattet af det om- 
råde, der er bemevnt B 68 i spildevandsplanen. Området er 
påregnet hovedkloakeret i 1983. Området vi1 blive kloakeret 
med fællessystem. 

1 regionplanen 1980 for Århus amt, kap. 7.13, stilles der 
krav om, at st0j der kommer fra blandt andet omkringlig- 
gende veje ikke må overstige 55 dB(A) i nye boligområder. 
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Matrikelfortegnelse 

Zonestatus 

Overf0rsel af 
landzoneareal 

Delområder 

Bestemmelsen vi1 betyde, at der, for det ubebyggede areal, 
langs med Viborgvej, motorvejen og Gl. Viborgvej skal etab- 
leres en form for stojhmpende foranstaltninger enten i form 
afen afstandszone, stojvold, akustisk hegn eller lignende. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre: 
at området reserveres ti1 boligformål, 
at der sker en hensigtsmaessig disponering af området, herun- 
der placering af bebyggelse, parkering og beplantning, 
at det udendors stojniveau hidhorende fm Gl. Viborgvej, 
motorvejen og Viborgvej ikke overskrider 55 dB(A) på dogn- 
basis for områdets boligbebyggelse og opholdsarealer, 
at de interne boligveje (torve) udformes i overensstemmelse 
med de retningslinier, der er wldende for opholds- og lege- 
omrader og stillevejsområder. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastuttes herved folgende bestemmelser for det i $ 1 
mevnte område. 

5 1 LOKALPLANENS OMRhE OG ZONESTATUS 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på vedha&ede kortbi- 
lag nr. 1 og omfatter folgende matr. nre. 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 
4h, 4i, 4m, 4n og parcel nr. 2 af 4a, alle Neder HombEk 
By, Hombzk, samt alle parceller der efter den 1. septem- 
ber 1982 udstykkes fra de mevnte ejendomme. 

Stk. 2. Af parcel nr. 2 af matr. nr. 4a er ca. 15000 mz belig- 
gende i landzone (landzonegnensen er vist på kortbilag nr. 
l), den resterende del af lokalplanområdet er beliggende i by- 
zone. 

Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den vedtagne lo- 
kalplan overf&es den del af parcel nr. 2 af matr. nr. 4a Ne- 
der Hombzk By, Hombzk, der er beliggende i landzone, ti1 
byzone. 

Stk. 3. Lokalplanen opdeles som vist på kortbilag nr. 2 i 
delområdeme 1 og II. 
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52 § 2 OMWETS ANVENDELSE 

Delomrhde 1. 

Åben og lav 
boligbebyggelse 

Taet og lav 
boligbebyggelse 

F~lleshuse m.m. 

Erhverv på nasrmere 
angivne vilkår 

Stk. 1. Delområde 1 må kurr anvendes ti1 boligformål. Bebyg- 
gelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse som par- 
celhuse, dobbelthuse og lignende. 

Delområde II. 

Stk. 2. Delområde II må kun anvendes ti1 boligformål. Be- 
byggelsen må kun bestå af tzt og lav bebyggelse som kzde- 
huse, nekkehuse og lignende. 

Stk. 3. Inden for det på vedhaftede kortbilag nr. 2 med sax- 
lig signatur viste byggefelt, må der kun opfores eller indrettes 
bygninger ti1 formål, som er fælles for områdets beboere så- 
som fzlleshus, vaskeri, mandskabsrum og lignende. 

Delområde 1 og II 

Stk. 4.1 delområde 1 og II kan byrådet tillade, at der på ejen- 
dommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan 
udfores i beboelsesområder under forudsztning ti 
at virksomheden drives af den, der bebor den p&eldende 
ejendom, 
at virksomheden efter byrådets skon 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 me&orer ulempe for de omboende, 
at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke 
er plads ti1 på den pAgzldende ejendom. 
Ejendommen må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for 
erhvervsvirksomhed. 

§3 Q 3 UDSTYKNINGER 

Retningsgivende 
udstykningsplan 

Udstykning inden for lokalplanområdet må kun foretages i 
overensstemmelse med den på vedhzeflede kortbilag nr. 2 vi- 
ste retningsgivende udstykningsplan. 

Evt. etapeopdeling m.m. Yderligere udstykning af parcel nr. 2 af matr. nr. 4a Neder 
Hombzk, kan dog finde sted, efler byrådets saxlige tilladelse, 
såfremt det skonnes nodvendigt af hensyn ti1 en etapevis ud- 
bygning af området. 



§4 

Nye veje og stier 

Lege- og opholdsgader 

Fottovsoverkmsel 

Parkeringsforhold 
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Der vi1 i forbindelse med ovennaxnte udstykning, blive stil- 
let saxlige krav om anlzeg og etablering af fzllesfaciliteter. 

§ 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD *) 

Stk. 1. Der udkegges areal ti1 folgende nye veje og stier med 
en beliggenhed som vist på vedhaf’tede kortbilag nr. 2 **) 

Vejen A-B i en bredde af 16 m. 
(incl. parkering og fortove) 

Vejen C-D i en bredde af 16 m. 
(incl. parkering og fortove) 

Vejen B-E (torv) 
Vejen F-G (torv) 
Vejen H-1 (torv) 

Vejene B-E, F-G og H-1 udlzegges i en varierende bredde, 
som vist på kortbilag nr. 2. 

Stien a-b i en bredde af 3 m. 
Stien c-d i en bredde af 3 m. 
Stien e-f i en bredde af 3 m. 

Stk. 2. Vejene B-E, F-G og H-1 skal udformes efier de ret- 
ningslinier, der er gzldende i med&r af fzrdselslovens $ 40 
(lovbekendtgorelse nr. 287 af10. juni 1976). 

Det forudwttes, at vejene skal anvendes som lege- og op- 
holdsgader. ***) 

Stk. 3. Vejene A-B og C-D’s tilslutning ti1 Mollevej skal ud- 
formes som fortovsoverkorsler. 

Stk. 4. Vejadgang ti1 delområde II må kun ske fm Mollevej 
og med en placering som vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 5. 1 delområde II skal der indrettes parkeringspladser 
svarende ti1 mindst 1,5 bilplads for hver bolig, hvoraf mindst 
0,5 p-plads pr. bolig indrettes som fElles parkering og med 
en placering som vist på kortbilag nr. 2. Carport eller garage 
indgår som 1 p-plads. 

*) 
** > 

*** ) 

Det res opmaxkwm på, at der langs Gl. Viborgvej, motorvejen og Viborgvej 
er på agt vejudvidelseslinier som angivet på kortbilag nr. 1 8” 

Nzrmere bestemmelser om anlreg og ibrugtagen vi1 blive fastsat efter regleme 
herom i vejlovgivnin en. Det forudsrettes at vejene og stieme udlazgges som pri- 
vate fAlesveje og f&Wier. 

Dette indebaxer, at motorl<sretajer skal udvise saxlig agtpågivenhed og hensyns- 
midhed overfor gåendeDet vi1 derhor normalt ikke vax muligt at kram huttigern 
end 15 km/t. Fodgamgere må på den anden side ikke unadigt hindre de kmwxle 
i at komme frem. 
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§5 

Jordkabler 

96 

Bebyggelsesprocent 

Etage antal 

Byggefelter 

Bebyggelsens omfang 
og bjde 

5 5 LEDNINGSANUEG 

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

9 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Delområde 1. 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 25. 

Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end een etage 
med udnyttelig tagetage. 

Delområde II. 

Stk. 3. Beboelsesbygninger, carporte og garager må kun op- 
fares inden for de på vedh&ede kortbilag nr. 2 med szrlig 
signatur viste byggefelter. 

Stk. 4. Uanset hojde og afstandsbestemmelser i bygningsreg- 
lementet må beboelsesbygninger placeres inden for de mevn- 
te byggefelter i et omfang og med en hojde som falger: 

Byggefelt type A. 
Bebygget areal max. 60 m2 i 2 etager. 
Max. bygningshojde 8,5 m. målt efter regleme i bygningsreg- 
lementet. 

Byggefelt type B. 
Bebygget areal max. 60 m2 i 1’12 etage med udnyttelig un- 
deretage jfr. bygningsreglementets kap. 4.3.3. stk. 1. Max. 
bygningshojde 8,5 m målt efter regleme i bygningsregle- 
mentet. 

Byggefelt type C. 
Bebygget areal max. 80 m2 i 1 etage. Max. bygningshojde 6 
m malt efter regleme i bygningsreglementet. 

Byggefelt type D. 
Bebygget areal max. 75 m* i 1 etage. Max. bygningshojde 6 
m målt efter regleme i bygningsreglementet. 

Byggefelt type E. 
Bebygget areal max. 70 m2 i 1 etage. Max. bygningshojde 6 
m malt efter regleme i bygningsreglementet. 
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Garager og carporte 

Tagformer 

§7 

Skiltning ikke tilladt 

Udvendige 
bygningssider 

Tage 

§8 

Faelles opholdsarealer 

Beplantningsplan 

Arealet mellem 
byggelinie og vej 

Stajdsmpende 
foranstaltninger 

Stk. 5. Der må, inden for byggefelteme type A, B, C, D og 
E udover det angivne bebyggede areal, opf0res en garage 
eller carport med et bebygget areal på max. 28 m2. 

Stk. 6. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vzere mel- 
lem 20” og 30”. Fritstående carporte indenfor området må 
dog udf0res med fladt tag. 

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Stk. 1. Inden for delområdeme 1 og II må ingen form for 
skiltning og reklamering finde sted, undtaget herfm er dog 
skilte med en st0rrelse på indtilO,2 m2, der må opsazttes i et 
eksemplar på hver ejendom. 

Delområde II 

Stk. 2. Ydervzgge skal opf0res af teglsten, det kan dog tilla- 
des, at der i ydervazggene indpasses lette facadepartier. 
Carporte m% udf0res af trykimpnegneret tne. 

Stk. 3. Tage skal &kkes med tagsten eller b0lgeetemitpla- 
der. Fritstående carporte med flade tage skal bekegges med 
tagm. 

0 8 UBEBYGGEDE AREALER 

DelomrAde II 

Stk. 1. De på vedh&ede kortbilag nr. 2 viste fzlles opholds- 
arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse men udkegges som 
fzlles opholdsarealer med mulighed for placering af boldba- 
ne, legepladser m.m. 

Stk. 2. Beplantning af de for området fzlles friarealer må kun 
ske efter en af byrådet godkendt beplantningsplan. 

Stk. 3. Arealet beliggende mellem byggelinien og Gl. Viborg- 
vej, motorvejen og Viborgvej må ikke under nogen form be- 
nyttes ti1 oplags-, opholds- eller parkeringsplads, men skal 
alene anvendes ti1 beplantningsbzelte. 

Stk. 4. Inden for det på vedh&ede kortbilag nr. 2 med szerlig 
signatur viste areal, beliggende langs Viborgvej og motorve- 
jen, skal udkegges ti1 st0jdzempende foranstaltninger. Foran- 
staltningeme, i form af akustisk hegn eller jordvolde, skal ud- 
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9 10 

Tilladelse fra 
amtskommunen 

§ 11 

formes således, at det udendcws Ekvivalente støjniveau i be- 
byggelsen og på de omkringliggende fearealer, ikke oversti- 
ger 55 dB(A). 

5 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse inden for delområde II må ikke uden 
byrådets saxlige tilladelse tages i brug far der er etableret de i 
6 4 stk. 1 og 5 naxnte veje, stier og parkeringspladser samt 
de i 0 8 stk. 1, 3 og 4 nwnte fælles opholdsarealer, staj& 
skaxmningsfomnstaltninger og beplantningsbazlte. 

Stk. 2. Sannlige nye bygninger i delområde II må ikke uden 
byrådets tilladelse tages i brug, f0r bebyggelsen er tilsluttet et 
varmeforsyningsanl~g efter byrådets anvisning. 

5 10 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED 

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
zndringer af eksisterende lovlige forhold, for der er opnået 
tilladelse hertil fm Århus amtskommune, idet amtskommu- 
nen er vejbestyrelse for Gl. Viborgvej og Viborgvej (amtsve- 
je), hvorfra der ønskes stiadgang ti1 lokalplanområdet. 

5 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd. 

Randers, den 3. marts 1983. 

Kr. Gjs;trup 
borginester 

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtages ovenståen- 
de lokalplan endeligt. 

Randers, den 17. august 1983. 

Kr. Gj&rup 
borgmester 
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