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Lokalplan nr. 169
Carl Plougs Vej

111111I I I
EN KORTFATTET
Områdets

beliggenhed

Fremtidig

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter et område på ca. 10.750 m*, beliggende i den sydlige del af Neder Hornbzek, ost for Christian Winthers Vej og syd for Niels Ebbesens Vej.
Nzrvaxende lokalplan skal erstatte, den for området gaeldende, lokalplan nr. 129 - Carl Plougs Vej, idet det nu
fremkomne projekt er baseret på andelsboligbyggeri, hvor
den nugzldende lokalplan er baseret på ejerboliger.

Ny lokalplan

Nuvaerende

I I

anvendelse

anvendelse

Området fungerede tidligere som have/park for et, nu
nedrevet, eenfamiliehus med tilhorende udhuse. Området
henligger i dag som en ubebygget grund.
Der vi1 ifolge lokalplanen kunne opfores 18-20 boliger i
form af rzkkehuse, kzdehuse eller lignende inden for
området.

Vejtllslutning

Lokalplanen forudszetter området vejbetjent ad en blind
boligvej med tilslutning ti1 Niels Ebbesens Vej.

Cykel- og gangsti

1 den sydvestlige del af området er der foreslået reserveret
et areal ti1 en eventuel fremtidig gennemforelse af et sammenhaxrgende stinet. Det er derved forudsat, at Christian
Winthers Vej på hengere sigt skal fredeliggores, samt at
fodgzengere og cyklister skal gives adgang fra Christian
Winthers Vej gennem lokalplanens område ti1 en fremtidig sti på det nedlagte jernbaneterrsen og ad Hvidemollevej mod bymidten.
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Beplantning

1 lokalplanen er der medtaget bestemmelser om bevaring
af en stor del af den eksisterende beplantning samt de eksisterende granitstensanheg.

bevares

LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Hvis forandringer
er snsket
skal de falge planen

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

Nuvaerende lovlig brug
kan fortsaette.
Ikke handlepligt

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

Eventuel

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af, at det ikke zndrer den saxlige karakter af det område, der sogesskabt ved lokalplanen.

dispensation

VasentIige
aendringer
ny lokalplan

-

Mere wesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

5 15rammer

Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for område
V5 i $ Srammeme
for Randers kommune. Område
V5 er udlagt ti1 boligformål, det vi1 sige lav boligbebyggelse.

Hovedsti

10 1%rammeme er det desuden forudsat, at der inden for
området skal reserveres areal ti1 gennemforelse af hovedstisystemet. 1 dette hovedstisystem er det forudsat, at
Christian Winthers Vej fredeliggores og tilsluttes en hovedsti, der forer gennem lokalplanområdet og videre mod
ost med tilslutning ti1 Hvidemollevej.

Lokalplan nr. 129 Carl Plougs Vej

Området var endvidere omfattet af lokalplan nr. 129 - Carl
Plougs Vej .

Ny lokalplan

1 forbindelse med en principgodkendelse af et projekt ti1
opforelse af andelsboliger på det område, som var omfattet
af lokalplan nr. 129 - Carl Plougs Vej, fandt byrådet, at
der var tale om en bebyggelse, som i sin karakter og ydre
fremtræden afveg så wsentlig fra det, der var forudsat i
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lokalplan nr. 129, at projektets gennemførelse krwede
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Spildevandsplan

Lokalplanen er omfattet af det område, der benawnes
V5.2 i spildevandsplan 1981-93 for Randers kommune.
Området forudszttes kloakeret med separat system, som
tilsluttes det offentlige kloaksystem i området.

Varmeplan

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

Zonestatus

Området er beliggende i byzone.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre:
at området reserveres ti1 lav boligbebyggelse,
at bebyggelsen tilpasses eksisterende beplantning og eksisterende anlag,
at der reserveres areal ti1 en eventuel senere etablering af
en overordnet cykel- og gangsti gennem området.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

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

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på vedhzftede
kortbilag nr. 1 og omfatter Galgendematr.nre: lle, 12c, 47
og 48 samt en del af et umatrikuleret vejareal, alle NederHombzk By, Hombzk, samt alle parceller, der efter den
14. februar 1983 udstykkes fra de nwnte ejendomme.

Zonestatus

Stk. 2. Det af lokalplanen omfattede område er beliggende i byzone.

§2

9 2 OMRÅDETS

Boligformål,
og lignende

rskkehuse

OMRÅDE

ANVENDELSE

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tzt og lav bebyggelse som kzdehuse, rzkkehuse og lignende.

4
Erhverv på naermere
angivne vilkår

Stk. 2. Byrådet kan tillade at der på ejendommen drives
en sådan virksomhed som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder under forudsaztning af,
at virksomheden drives af den, der bebor den pågzeldende
ejendom,
at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan
måde, at ejendornmes karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning og lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende,
at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der
ikke er plads ti1 på den pågEldende ejendom.
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form
for erhvervsvirksomhed.

§3

9 3 UDSTYKNINGER

Udstykning

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med
den på vedhzftede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende
udstykningsplan.
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§ 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Ny vej og sti

Stk. 1. Der udkegges areal ti1 en ny vej og sti med en beliggenhed som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2.
Vejen A-A i en bredde af 5 m *)
Stien a-a i en bredde af 4 m *). **).

H jnrrneafskzring

Stk. 2. Ved vejtilslutning ti1 Niels Ebbesens Vej skal hjorneme af de tilstodende ejendomme afskaxes som vist på
vedhazftede kortbilag nr. 2.

Vejadgang

Stk. 3. Vejadgang ti1 området må kun ske fra Niels Ebbesens Vej.

Faerdsel på sti

Stk. 4. Ti1 stien a-a må der kun vaxe adgang for gående
og cyklende fzrdsel.

Parkering

Stk. 5. Der skal indrettes fElles parkeringspladser svarende ti1 mindst 1 bilplads for hver bolig. Parkeringspladserne skal i princippet placeres som vist på vedhazftede kortbilag nr. 2.
*)

**)

Naxmere bestemmelse om anlag og ibrugtagen vil blive fastsat efter re eme
herom i vejlov ivningen. Det forudsrettes, at vejen udlzgges som privat f4 fesvej,
samt at stien u3 keggessom offentlig sti.
Stien a-a’s endelige placering kan forst fastlqges efter forhandling med fredningsnawnet.
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§5
Jordkabler

5 5 LEDNINGSANLIEG

§6

9 6 BEBYGGELSENS

Bebyggelsesprocent

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet
ikke overstige 2 5.

Byggefelt

Stk. 2. Bebyggelsen må kun opfores inden for det på vedh=ftede kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste byggefelt.

Maksimal

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

bygningshnrjde

OMFANG OG PLACERING

må

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervaeg eller tagflade
må gives en hojde, der overstiger 8,5 m over ternen, malt
efter regleme i bygningsreglementet.

1 V2 etage

Stk. 4. Bygninger må ikke opfores med mere end en etage
med udnyttelig tagetage.

Tagformer

Stk. 5. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vaxe
mellem 20” og 40”.

§7
Udvendige

Q 7 BEBYGGELSENS
bygningssider

Gavl mod nord

Facade mod vest

Facade mod EJ

YDRE FREMTRIEDEN

Stk. 1. Ydervagge skal opfores i rode teglsten og fremtrazde som blank mur. Det kan dog tillades at der i ydervzgge, mellem de enkelte bygningsafsnit, indpasses facadepartier udfort i glas eller glaslignende materiale.

Gav1 mod syd

6
Tage

Stk. 2. Tage skal dzkkes med rode vingetegl eller b@lgeetemitplader.

Glasoverdekning

Der må kun anvendes glas eller glaslignende materiale
ved en eventuel overdzkning af det på kortbilag nr. 2
med saxlig signatur viste »gaderum« beliggende mellem
de enkelte bygningsafsnit.

Skiltning

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde
sted.

ikke tilladt

§8

5 8 UBEBYGGEDE

AREALER

Faelles opholdsarealer

Stk. 1. Det på vedh=ftede kortbilag nr. 2. viste fzlles opholdsareal må ikke udstykkes ti1 bebyggelse.

Bevaring af eksisterende
beplantning

Stk. 2. Den på vedhazftede kortbilag nr. 2 med priksignatur m.v. viste beplantning skal vedligeholdes i sit nuwrende omfang og udseende og må således ikke fjemes
uden byrådets saxlige tilladelse.

Bevaring af andre
haveanlzg

Stk. 3. De på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste trappeanlzeg
og st&temure skal bevares og vedligeholdes i sit nuvaxende omfang og udseende og må således ikke ljemes uden
byrådets saxlige tilladelse.

Belysning

Stk. 4. Belysning af vej og andre fzrdselsarealer skal udfares efter byrådets naxmere anvisning.

09

Q g FORUDSIETNINGER
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for der er
etableret den/de i 9 4 stk. 1 og 5 nwnte vej og parkeringspladser.
Stk. 2. Samtlige nye bygninger i lokalplanområdet må
ikke uden byrådets tilladelse tages i brus, f0r bebyggelsen
er tilsluttet et varmeforsyningsanlseg efter byrådets anvisning.

9 10

Q 10 OPH/EVELSE

AF LOKALPLAN

Den af Randers byråd den 16. juni 1980 vedtagne lokalplan nr. 129 - Carl Plougs Vej - ophawes for det område,
der er omfattet af naxwerende lokalplan.
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§ 11

§ 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Randers byråd, den 14. marts 1983.
Randers, den 16. marts 1983.

K. Gjetrup
borgmester

1 henhold ti1 $27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Randers, den 4. juli 1983.
K. Gjstrup
borgmester
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LOKALPLAN 169

CARL PLOUGS VEJ

BILAG

FORHOLD
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BYGGEFELT
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GLASOVERMKNING
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