
Lokalplan nr. 196 
Chr. Winthers Vej 

Område Lokalplanen omfatter et område i den sydlige udkant af 
landsbyen Neder Hornbzk, beliggende syd for Chr. Win- 
thers Vej mellem gården »Schiodtsminde« og andelsbolig- 
foreningen »Drivhuset« på matr. nr. 12c, N. Hombzek. 

Nuvaerende anvendelse Området anvendes i dag ti1 landbrugsformål og er i det 
nordvestlige hjome bebygget med en landarbejderbolig og 
en aftaegtsbolig. 

Taet-lav boligbebyggelse For fremtiden vi1 der ifolge lokalplanen kunne bygges 10 
nye boliger på arealet i form af tzt-lav boligbebyggelse. 

Vejtilslutning Lokalplanen forudstter boligbebyggelsen vejbetjent med 2 
nye blinde, korte boligveje, tilsluttet Chr. Winthers Vej. 

Bevoksning Eksisterende storre trzeer skal bevares. 

Fredet kanal og braemme Områdets sydgnense er kanten af den fredede Chr. 111’s ka- 
nal, der friholdes totalt tillige med en 18 m bred brzmme, 
der skal henligge i gnes uden anlzeg af nogen art. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer er ansket, 
skal de falge planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge 
kommuneplanlovens 4 31 kun udstykkes, bebygges eller i 



ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 

Nuvsrende lovlige brug 
kan fortsaette 

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

Eventuel dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre væsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds=tning 
af, at det ikke andrer den saxlige karakter af det område, 
der soges skabt ved lokalplanen. 

Vaesentlige aendringer - Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
ny lokalplan nemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANUEGNING 

Kommuneplan 

Hovedsti 

Fredet areal 

Lokalplanens område er omfattet af bestemmelseme for 
område V 5 i kommuneplanens lokalplanrammer. Inden 
for dette område må der b1.a. opfores boligbebyggelse i 1 
etage med udnyttelig tagetage i maksimalt 8,5 meters hojde. 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med disse bestemmel- 
ser. 

1 forbindelse med lokalplan nr. 169 - Carl Plougs Vej for 
bebyggelsen »Drivhuset« blev der udlagt et areal ti1 en sti 
fra Hombzk Engvej ti1 Chr. Winthers Vej langs det ostlige 
ske1 af naxvaxende lokalplans område. Denne sti skal mt- 
tes i forbindelse med den i lokalplanen viste del af Chr. 
Winthers Vej, som skal omlagges i forbindelse med gen- 
nemforelse af lokalplanen, således at der bliver hovedstifor- 
bindelse fra Neder Hombzk ti1 Hvidemollevej og dermed 
ti1 centrum. 

Lokalplanområdet granser op ti1 det fredede fortidsminde 
»Chr. 111’s kanal«, som kan anes som en lavning i ternenet. 
Fortidsmindet er i medfor af bestemmelseme i naturfred- 
ningslovens $53 beskyttet af en 100 m bebyggelses-, anhegs- 
og beplantningslinie. Denne beskyttelseszone omfatter hele 
lokalplanområdet. Fredningsnaxnet for Århus Amts nord- 
lige fredningskreds har meddelt dispensation fra beskyttel- 
seslinien langs »kanalens« nordside på betingelse af, 

at der op mod gransen ti1 Chr. 111’s kanal friholdes et areal i 
18 m’s dybde regnet fra den buede gnense i kanalen, 

at dette areal matrikuleres saxskilt, 
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Kirkeomgivelse 

Zoneststus 

Spildevandsplan 

Varmeplan 

at arealet skal vedligeholdes med en naturlig gr~svzekst, fri- 
holdt for opvzkst af selvsåede trzeer og buske, idet gnes- 
set kun må slåes 2 gange om året i sommerhalvåret, og 
idet fredningsmyndighedeme ogeller Randers kommune 
skal kunne kneve gnesset slået som anfort. 
Plantning af enkelte trzeer og buske vi1 eventuelt kunne 
ske etter en af nzvnet godkendt plan, 

at der på arealet ikke anbringes bygninger af nogen art eller 
storrelse, lege- eller sportsredskaber o.lign., 

at der tilhegges offentligheden adgang ti1 arealet, og 

at fredningsmyndighedeme skal have adgang ti1 at opsaztte 
vejledningstavle eller lignende vedrorende kanalen. 

Lokalplanens område er endvidere omfattet af naturfred- 
ningslovens 0 47 b, som indeholder en bestemmelse om, at 
der inden for en afstand af 300 m fra en kirke i det åbne 
land ikke må placeres bygninger med en hojde, der oversti- 
ger 8,5 m over terraxr. 
Da opfxelsen af en bebyggelse i overensstemmelse med lo- 
kalplanens bestemmelser ikke vi1 give totale bygningshoj- 
der, der overstiger 8,5 m, overholder lokalplanen naturfred- 
ningslovens 9 47 b. 

Området er i byzone. 

Lokalplanen er beliggende i det område, der benzvnes V 
5.1 i spildevandsplanen for Randers kommune. Afledningen 
af overtladevand skal i dette område ske ti1 faskiner. 

Den fremtidige varmeforsyning i Hombaek-området fastlzeg- 
ges i varmeplanen for Randers kommune, der for tiden er 
under udarbejdelse. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre, 

at lokalplanområdets anvendelse fastlzgges ti1 ta%-lav bolig- 
bebyggelse, 

at bebyggelsen tilpasses eksisterende temenforhold, bevoks- 
ning og holdes åben for udsyn fi-a Chr. Winthers Vej ti1 
Gudenådalen, 



at der reserveres areal ti1 ophold og leg i selve delområde 1, 
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Matrikelnumre 

Delområde 

Ej2 

Boligformål 

Erhverv på naermere 
angivne vilkår 

at Chr. 111’s kanal og tilhorende 18 m bred bnemme frihol- 
des for anlzeg af enhver art, 

at offentligheden sikres adgang ti1 den 18 m brede brzmme, 
og 

at Chr. Winthers Vej indgår i hovedstinettet. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 
af 22. juli 1985) fastszttes herved folgende bestemmelser for 
det i 4 1 nzvnte område: 

0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgncnses som vist på kortbilag nr. 1, 
og omfatter matr. nr. 4s, del af 4a, del af fzlles gadejord, 
Neder Hombzk by, Hombzek samt alle parceller, som efter 
den 1. december 1985 udstykkes fia de nzevnte ejendomme. 

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

0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Delområdeme 1 og II må kun anvendes ti1 bolig- 
formål. Ny bebyggelse må kun bestå af razkke-, kzede- og 
gårdhuse og lignende ta%-lav bebyggelse, f.eks. som vist på 
illustrationsplanen, kortbilag nr. 3. 

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives 
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboel- 
sesområder under forudsaztning af: 

at virksomheden drives af den, der bebor den pagzeldende 
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, 



5 

93 

Udstykningsplan 
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Nye veje 

Vendepladser 

Vejadgange 

FaAles gadejord 

at virksomheden ikke medforer ulempe for de omkringbo- 
ende, 

at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der 
ikke er plads ti1 på den pågzeldende ejendom. 

Ejendomme må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for 
erhvervsvirksomhed. 

Stk. 3. Delområde III udlzegges som friareal, hvortil der er 
offentlig adgang. Anvendelsen af arealet skal endvidere vaxe 
i overensstemmelse med den af Fredningsnwnet for Århus 
Amts nordlige fredningskreds den 24. april 1984 meddelte 
dispensation ti1 byggeri i delområde 1 i naxvzrende lokal- 
plan. 

5 3 UDSTYKNINGER 

Stk. 1. Udstykning i delområde 1 og II må kun foretages i 
overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgi- 
vende udstykningsplan. 

Stk. 2. Delområde III udstykkes som een selvstzendig 
ejendom. Yderligere udstykning i delområde III må ikke 
Iinde sted. 

5 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udkegges areal ti1 folgende nye veje beliggende 
som vist på kortbilag 2. Vejene A-A og B-B i 6 m bredde li- 
gesom Chr. Winthers Vej udkegges som adgangsvej for om- 
rådet. 

Stk. 2. Vendepladser og faxdselsarealer etableres som vist 
på kortbilag 2. 

Stk. 3. Vejadgang må kun ske fra Chr. Winthers Vej. 

Stk. 4. Chr. Winthers Vej er en del af den fzlles byjord i 
Neder Hombzk og på matrikelkortet betegnet som »gade«. 
Dette gadejordsareal indgår i den nyudlagte private fællesvej 
Chr. Winthers Vej. Vej-ret ti1 denne vej har ejere og brugere 
af ejendomme indenfor lokalplanens område samt ejere og 
brugere af matr. nr. 6a og 6cs, Neder Hombazk by, Hom- 
bzek tillige med alle, der hidtil med foje har kunnet fzrdes 
på gadejorden, samt fremtidigt gående og cyklende trafik ad 
hovedstien. 



Stk. 5. Den på kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste 
del af Chr. Winthers Vej kan nedkegges som vej. 
En eventuel nedlaggelse vi1 finde sted efter regleme herom i 
vejlovgivningen. 

§5 6 5 PARKERINGSFORHOLD 

Fslles parkeringspladser Stk. 1. For delområde 1 skal der indrettes fzlles parke- 
ringspladser for bebyggelsen som vist på kortbilag 2 samt 
garage/carport ved hver boligenhed. 

56 Q 6 LEDNINGSANLAG 

Jord ka bler Stk. 1. El-ledninger ti1 bebyggelsen og ti1 vejbelysning må 
ikke fremfores som luftledninger, men kun som kabler i 
jord. 

§7 

Bebyggelsesprocent 

Antal etager 

Tagformer 

Q 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

DELOMRÅDE 1 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for delområde 1 må ikke 
overstige 30, heri inkluderet andel i vej- og fzllesarealer. 

Stk. 2. Ny bebyggelse må kun opfores inden for de på 
kortbilag nr. 2 viste byggefelter, feks. som vist på illustra- 
tionsplanen, kortbilag nr. 3. *) 

Stk. 3. Indenfor de ti1 carport og udhus angivne byggefel- 
ter må det bebyggede areal ikke overstige 30 m2 for hver en- 
kelt ejendom. 

Stk. 4. Ny bebyggelse må ikke opfores med mere end en 
etage og med udnyttelig tagetage samt kzlder. 

Stk. 5. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
mellem 40” og 45”. Tage på garager og carporte må dog ud- 
fares som flade tage. Hvis tage på carporte og garager udfo- 
res med h-eldning, skal denne vaxe den samme som for be- 
boelsesbygningeme i området. 

*) Opmzrksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser om hajde- 
mnseplaner mod vej og ske1 fortrznges. 



DELOMRÅDE II 

Bebyggelsesprocent 

iw 
Skiltning ikke tilladt 

Mure 

Tagsten 

w 
Fazlles opholdsarealer 

Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 30 for ny bebyggelse. 

Stk. 7. Ny bebyggelse må ikke opfores med mere end en 
etage med udnyttelig tagetage og kzelder. 

DELOMRÅDE III 

Stk. 8. Der må ikke opfores bebyggelse inden for delom- 
råde III jf. 5 9 stk. 5. 

5 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde 
sted. 

DELOMRÅDE 1 

Stk. 2. Ydervzgge skal opfores i tegl og fremtrzde i blank 
mur, evt. vandskuret. 

Stk. 3. Tage skal dzekkes med tagsten af tegl. Undtaget er 
tage på garager og carporte, når disse opfores med flade 
tage. 

0 g UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. De på kortbilag nr. 2 viste fzlles opholdsarealer 
må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udkegges som fzlles 
opholds- og friarealer for bebyggelsen. 

Stk. 2. Beplantning og ankeg af de fzelles opholdsarealer 
må kun ske i overensstemmelse med en af Randers kom- 
mune (Park- og kirkegårdsforvaltningen) godkendt beplant- 
ningsplan. 

Stk. 3. De på kortbilag nr. 1 og 2 viste trzer skal bevares. 
Tneeme skal i byggeperioden afskaxmes således, at de ikke 
kan beskadiges. 1 tilfzlde af at dette alligevel sker, skal de 
erstattes med trzer, der 1 meter over terrax har en omkreds 
på minimum 25-30 cm. 

Stk. 4. Tjomehegnet langs lokalplanområdets ostlige be- 
gnensning skal bevares med sit nuvaxende omfang. Hegnet 



Braemme langs jordfast 
fortidsminde 

9 11 

Grundejerforening 

Stiftelsestidspunkt 

Opgaver 

må kun beskaxes, udtyndes eller efterplantes efter Park- og 
kirkegårdsforvaltningens naxmere anvisning. 
Der må ikke udf0res befaxtede arealer eller terraznregulerin- 
ger naxrnere hegnets midte end 2,0 m. 

DELOMRÅDE III 

Stk. 5. Den 18 m brede friholdte brzmme langs Chr. 111’s 
kanal (delområde III) må ikke udstykkes yderligere. Det 
skal henligge i grzs og fremtrazde ordentiigt og ryddeligt og 
uden haveanlazg eller lign. af nogen art. Arealet skal vedli- 
geholdes med en naturlig graxvzkst, friholdt for opwekst af 
selvsåede trazer og buske, idet grzesset kun må slåes 2 gange 
om året i sommerhalvåret, og idet fredningsmyndighedeme 

s ogeller Randers kommune skal kunne krawe grzsset slået 
som anfart. Plantning af enkelte trEer og buske vi1 eventu- 
elt kunne ske efter en af naxnet godkendt plan. På arealet 
må ikke anbringes bygninger af nogen art eller stcwrelse, 
lege- eller sportsredskaber o. lign. Der tilkegges offentlighe- 
den adgang ti1 arealet. Fredningsstyrelsen skal have adgang 
ti1 at opszette vejledningstavle el. lign. vednxende kanalen. 

Ej 10 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug for der er eta- 
bleret de i $4 stk. 1 og 2, 9 5 stk. 1 og 0 9 stk. 1 nzvnte veje, 
vendepladser, fxxdselsarealer samt fzlles opholdsareal. 

Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets saxlige tilla- 
delse tages i brug, for bebyggelsen er tilsluttet et varmeforsy- 
ningsanlzg efter byrådets anvisning. 

9 11 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplan- 
ens delområde 1 og II. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 70% 
af de udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kraxer 
det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedlige- 
holdelse af de i 9 4 stk. 1 og 2, 8 5 stk. 1 og 9 9 stk. 
1 nzevnte veje, vendepladser, faxdselsarealer samt fzlles op- 
holdsareal. 
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Vedtaegter 

§12 

9 13 

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtazgter skal godkendes af 
byrådet. 

§ 12 TILLADELSE ELLER DISPENSATION FRA 
ANDRE MYNDIGHEDER 

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke 
foretages axidringer af eksisterende lovlige forhold inden for 
delområde II, for der er opnået tilladelse hertil fra land- 
brugsministeriet, idet matr. nr. 4a Neder Hombzk by, 
HombEk er omfattet af landbrugslovens bestemmelser om 
landbrugspligt. 

5 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således er lokalplanforslaget vedtaget af Randers byrad den 
10. februar 1986. 

Randers, den 13. februar 1986. 

K. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 9 27 i kommuneplanloven vedtages foranstå- 
ende lokalplan endeligt. 

Randers byråd, den 17. juni 1986. 

K. Gjcstrup 
borgmester 










