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Lokalplan nr. 228
Frugthaven Over-Hornbek

EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Omddets beliggenhed

Lokalplanen omfatter et områdebeliggendesydfor Gl . Viborgvej
og ost for HombEk skole i Over-Hombzk.

Anvendelse og ejerforhold

Arealet - som tidligere har vaxet anvendttil frugtplantage- er beliggende i landzone og privat ejet.
Lokalplanområdet er ubebygget.

Nye bollgomr&der l Hornback

1 falge kommuneplanen- ha& nr. 5 - for Hombzk, er HombEk
udpegetti1 at modtageflere nye boligormåder.
Arealeme beliggendemellem Gl. Viborgvej og Fladbrovej, er et
af de områder.

Tldllgere lokalplaner

Tidligere udarbejdede lokalplaner nr. 178 »Fladbrovej« (delvis
udbygget)og nr. 210»Selandersvej«(endnuikke udbygget)danner
1. etapeaf i alt ca. 215nye boliger i det for omtalte område.
Denne lokalplan er såledesen fortsrettelseaf boligudbygning for
området mellem Gl. Viborgvej og Fladbrovej.

wTat=laveti bollger

1falge lokalplanforslagetkan der opforesca. 64 »ta%-lave«
boliger
i form af r&ke- og dobbelthuse.
Et areal beliggendeurniddelbart ost for Hombzk skole - som anvendesti1 boldbane, atletik m.v. - er beliggendei landzone.Arealet onskesi falge lokalplanforslaget overfort ti1 byzone og udlagt
ti1 offentlige formål.

2
Vejtilslutning

1lokalplanen forudsa%tesdet nyeboligområde vejbetjent af en ny
fordelingsvej med tilslutning ti1 Gl . Viborgvej .

Stojforhold

For at hindre at boligområdet generesaf trafikstoj fra Gl. Viborgvej, rykkes bebyggelsen30 m (målt fra vejmidte) tilbage fra Gl.
Viborgvej ,

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Forandringer skal falge
planen

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaf lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge kommuneplanlovens0 31 kun udstykkes,bebyggeseller i ovrigt anvendesi
overensstemmelsemed planensbestemmelser.

Lovlig anvendelse

Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan fortwtte
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anhegmed videre, der er indeholdt i planen.

Dlspensation

Byrådet kan meddeledispensationti1 mindre wesentligelempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsa%ningaf, at det
ikke zendrerden saxlige karakter af det område, der sogesskabt
ved lokalplanen.

Strwre aendringer ny lokalplan

Mere væsentligeafvigelser fra lokalplanen kan ktm gennemfores
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan:
LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING

Kommuneplan
Randers kommune

1 den vedtagnekommuneplan - kommuneplanhxfte nr. 5 - er
Hombzeket af de områder, der er udpegettil at modtageca. 400
nye boliger.
Baggrundenfor dette er områdetsgode beliggenhedi forhold til
dels de rekreative arealer ved Fladbro og Gudenåenog dels motorvejen der aflasterRandersbro for en stor del af den Akrydsende
trafik ti1 og fra Hombzk.
Boligudbygningen har endvidere ti1 formål at opretholde elevgrundlaget for Hombzek skole, der har kapacitettil to spor. Skolens storrelse saztterdog samtidigt grsmser for udbygningstempoet, idet det tilstrrebeslobende at styre boligbyggeriet i overensstemmelsemed skolenskapacitet.

3
Hovedlinier for lokalplanlaegningen

1Over-HombEk tullagges der nye arealerti1 boligformål mellem
Gl. Viborgvej og Fladbrovej (B73, B74 og V48) med plads ti1 ca.
215boliger.
1 falge kommuneplanen kan arealeme ved Gl. Viborgvej og
Fladbrovej inddragesi byzone straks.

~~T=t-lavet~bollger

De nye boligområder sogesfortrinsvis apfort som »ta%-lav«bebyggelse,men der vil ogsåblive mulighed for at opfore et mindre
antal fritliggende parcelhuse(ormadeV48). Der tilstræbesendvidere en blandet sammenwetningaf ejerboliger, andelsboliger og
almennyttige boliger.
1forbindelse med lokalplanhegningenskal det sikres, at skramten
med bevoksningmidt gemremområdet bevaresog friholdes for
bebyggelse.

Strsjgraenser

Ved udlreg af nye boligområder skal det sikres, at det beregnede
rekvivalenteudendorsstojniveaui boligområdeme fra de omliggendeveje ikke overskrider 55 dB (A) på dognbasis.
Disse stojgr=nser er fastlagti regionplanenog er bindendefor lokalplanhegningen. For boligområdeme ved Gl. Viborgvej kan
stojgraxrsemeoverholdesveden tilbagerykning af boligbebyggelsenpa 30 m (målt fra vejmidte) fra Gl. Viborgvej .

Lokalplanrammer

Lokalplanen er omfattet af bestemmelsemefor otidet B73 i lokalplanrammemefor Hombgk - ha& nr. 5 - kommuneplanRanders 1985.
1lokalplanrammeme fastlqges områdetsanvendelseti1boligformål og kollektive anheg.
Lokalplanen er i overensstemmelsemed lokalplanrammeme.

Vejplanen

Den overordnedetrafik ti1 og fra Over-Hombrek skal som hidtil
foregå ad Fladbrovej og Gl. Viborgvej . Der er ikke planlagt udbygning af disse veje.
Lokalplanområdet vejbetjenesvia Gl. Viborgvej og en ny fordelingsvej.

Stiforbindelser

1 lokalplanen vi1 der blive reserveretareal ti1 en stiforbindelse til
Hombrek skole.

Kollektiv trafik

Området busbetjenesfor tiden af RandersBus-Trafik, busseme
korer på henholdsvisGl. Viborgvej og Fladbrovej.
Derudoverkorer regionalrute231Randers-Langåvia Fladbrovej.

4
Institutioner

HombEk skole med 2 spor betjener båder Neder- og OverHombrek. Det tilsttxbes at boligbebyggelsentilpassessåledesat
der er overensstemmelse
med skolenskapacitetog elevtallet i området.
Området er forsynet med bomeinstitutioner. Der ligger bomehaver ved henholdsvisOverwengetog Viborgvej .
Der er ikke aktuelle planer om nye daginstitutioner i HombEk,
men hvis der i forbindelse med boligudbygningeni Hombzk opstår behov for en daginstitution, kan den placeres tuniddelbart
sydostfor Hombzk skole i tilknytning ti1 stottepunktetfor lokal
serviceforsyning.
Der er ikke planer om nye plejehjem, beskyttedeboliger m.v. i
Hornbsk-området. Det skal dog tilstrzbes, at der i forbindelse
med evt. almennyttigt boligbyggeri i Over-Hombzk etablereset
antal boliger, der er velegnetti1 beboelseti1 Adre mennesker.

Varmeplan

1 falge varmeplan 1987for Randerser lokalplanområdet beliggendeinden for naturgasområdet.

Vandforsyning

Vandforsyningenti1 området skal ske fra Randers kommunale
Vaxker, vandforsyningen. Forsyningsledningenskal fremfores
fra hovedledningeni Gl. Viborgvej .

Spildevandsplan

Lokalplanområdet omfattes af område U31 i den for kommunen
godkendtespildevandsplan.

Eksisterende kloakledninger

Fra Gl. Viborgvej ti1 Fladbrovej lober hhv. en regnvandsledning
og en spildevandsledningtvaxs gennemlokalplanområdet.
De nye boliger afvandesvia omtalte eksisterendeledninger. Dog
skal tagvandafvandesti1 faskiner på de enkelte ejendomme.

Zonestatus

Lokalplanområdet er beliggendei landzone.Lokalplanen overfw
rer området fra landzonetil byzone.

Ophaevelse af landbrugspligten

Uansetnaxvaxendelokalplans bestemmelsermå der ikke foretages axdringer af eksisterendelovlige forhold, for der er opnået
tilladelse hertil fra Landbrugsministeriet, idet matrnr. 5a, Hombzk, i medfor af landbrugslovener undergivet landbrugspligt.

5
LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er at sikre:
at omrildets anvendelsefastheggesti1 boligformål og offentlige
formål,
at boligbebyggelsenudformes således,at den fremtr%der som en
helhed med hensynti1 materialer, tagformer m.v.,
at skraxiter i wesentlig grad friholdes for bebyggelse,
at eksisterendebeplantning vedligeholdesog plejes,
at der reserveres.arealti1 en stiforbindelse til HombEk skole,
at bebyggelsenplaceresstiedes i forhold til Gl. Viborgvej at det
beregnedeudendorsstojniveaui boligområdet ikke overskrider
55 dB (A) ph dognbasis.
at vejene indenfor boligomr&det udformes i overensstemmelse
med de retningslinier der er gzldende for opholds- og legegader.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1henholdtil kommuneplanloven(lovbekendtgorelsenr. 391af 22.
juli 1985)fastwttes herved folgende bestemmelserfor det i 0 1,
stk. 1 mevnteområde.
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5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrlkelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxrsessomvist på vedh&ede kortbilag
nr. 1 og omfatter folgende matrnr. e., dele af 5a og 5f, OverHombzk By, Hombzk, samt alle parceller der efter 1. januar
1989udstykkes fra de nawnte ejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanensområdeopdelesi delornr&deme1boligformål, II park, opholdsarealog III offentlige form&l, skole m.v.

Zonestatus

Stk. 3. Med byrådetsoffentlige bekendtgorelseaf den vedtagne
lokalplan overfores folgende matr.nr.e, dele af 5a og 5f, OverHombrek By, Hombzk, fra landzoneti1 byzone.

§2

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE
DELOMRADE 1, BOLIGFORMÅL

Boligformål

Stk. 1. Området må kun anvendestil boligform& bebyggelsen
må kun beståaf »ta%-lav«bebyggelse(r&kehuse, kredehuseo.1).

Erhverv på naermere
angivne vilkår

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der i eller på ejendommenedrives
sådanvirksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder under forudsztning af:

at virksomheden drives af den der bebor den pågzldende ejendom,
at virksomhedenefter byrådetsskon drives på en sådanmåde, at
ejendommens karakter af beboelsesejendomikke forandres
(hetunder ved skiltning og lignende) og områdetskarakter af
boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboendeog
at virksomheden ikke medforer behov for parkering der ikke er
plads ti1 på den pagzldende ejendom.
Ejendommenemå herudoverikke benyttestil nogen form for erhvervsvirksomhed.
Faelleshus m.v.

Stk. 3. Indenfor de p&vedhazftedekortbilag nr. 2 med priksignatur viste friarealer, må der kun opforeseller indrettesbygningerti1
formti som er fzlles for områdetsbeboere,sasombomeinstitutioner, frelleshus,vaskeri og lignende.
DELOMRÅDE II, PARK

Park

Stk. 4. Området må kurr anvendesti1 park eller parklignende
form& som opholdsarealfor om&dets beboere.
DELOMRADE III, OFFENTLIGE FORMAL

Offentlige formål

Stk. 5. Området må kun anvendesti1 offentlige formti ti1 skole
med idrzetsanhegsamtandreoffentlige formål, somefter byrådets
skon naturligt finder plads inden for omradet.
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5 3 UDSTYKNINGER

Udstyknlngsplan

Stk. 1. Udstykning udoverden på kortbilag nr. 1 viste, retningsgivende udstykningsplan - identisk med delområdegraxser - må
kun finde stedefter den pa kortbilag nr. 2 viste parcelopdeling.
Stk. 2. Skelreguleringer og sammenhegningeraf matrikler må
foretagesefter byrådetssaxlige tilladelse.
Stk. 3. De på vedhxftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste
friarealer rn&ikke udstykkesti1 bebyggelse,undtagetherfra er de
under 5 2, stk. 3 mevntebygninger.

7
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5 4 VEJ-, STI- og PARKERINGSFORHOLD

Nye veje og stler

Stk. 1. Der udlreggesareal ti1 folgende nye veje og stier med en
beliggenhedsom vist pBvedha9ted.ekortbilag nr. 2?)
FordelingsvejA-B i enbreddeaf 10m (6 m korebane2 x 2 m rabat)
Boligvej C-D
Boligvej E-F

i en varierendebreddefra 8-16m (vist med saxlig signatur) se kortbilag nr. 2.

Stien a-b
i en bredde af 5 m.
Stien c-d
Stien e-f
i en bredde af 5 m.
Stien f-g
Adgangsstieri en bredde af 3-5 m.
Stk. 2. Boligvejene skal udformes efter de retningslinier, der er
gzeldendei medfor af f=rdselslovens0 40. Det forudsa%esat vejene skal anvendessom leje- og opholdsområder?*)
PARKERINGSFORHOLD
Parkeringskrav

Stk. 3. Der skal indrettesparkeringspladsersvarendeti1 1%bilplads for hver 100m2boligetageareal.
Stk. 4. Dele af parkeringsarealetskal placeresinden for de på
vedhzftede kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste arealer (byggefelter) i form af overdzekkede/afskzermede
holdepladser (carporte eller garager).

§5

5 5 LEDNINGSANLAEG
Stk. 1. El-ledninger må ikke fremfores som luftledninger, men
alene udfores somjordkabler.

Eksisterende kloakledning
skal respekteres

Stk. 2. Den på kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste eksisterende kloakledning skal respekteresaf ny bebyggelse***).

*)

Nermere bcstemmelser om anlarg og ibrugtagen vil blive fastsat efter regleme herom i vejlovgivningen. Det forudsscttes, at stien a-b og cd udlmgges som offentlig sti, at vejene udlmgges som private frellesveje samt de ovrige stier som private fielles stier.

**)

Dette indebsxer, at motorkoretojer skal udvise saxlig agtpAgivenhed og hensynsfuldhed
overfor @ende, og det vi1 derfor normalt ikke vsxe muligt at kore hurtigete end Is km/t.

***) Det betyder, at overbygning, beplantning m.v. kun mA ske ved ganske saxlig hensyntagen til
ledningen og kurr efter forudindhentet tilladelse fm teknisk forvaltning.
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6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Byggefelter

Stk. 1. Beboelsesbygninger/fa9leshus
må kun opforesinden for
de på vedhzftede kortbilag nr. 2 med ssrlig signatur viste byggefelter.

Bebyggelsens omfang og
hsjde

Stk. 2. Uansethojde- og afstandsbestemmelser
i bygningsreglementetmå beboelsesbygningerkun placeresinden for de angivne
byggefelter.
Byggefelt type A.
Bebyggetareal max. 75 m* i 1%etage,max. bygningshojde85 m
og max. trempelhojde på 1,5m målt efter reglerne i bygningsreglementet.
Byggefelt type B.
Bebyggetareal max. 90 m* i 1%etage,max. bygningshojde85 m
og max. trempelhojde på 1,5m målt efter reglerne i bygningsreglementet.
Byggefelt type C.
Bebyggetareal max. 225 m* i 2 etager,max. bygningshojde 10,5
m miut efter reglerne i bygningsreglementet.
Byggefelt type D.
Bebyggetareal max. 60 m* i 2 etager,max. bygningshojde10,5m
målt efter reglerne i bygningsreglementet.
Byggefelt type E.
Bebyggetareal max. 280 m* i 1%etagemax. bygningshojde8,5 m
og max. trempelhojde ph 1,5m målt efter reglerne i bygningsreglementet.

Garager/carporte/udhuse

Stk. 3. Garager,carporteog udhuseskal placeresinden for de på
vedhzftede kortbilag nr. 2 med szrlig signatur viste byggefelter.

Tage

Stk. 4. Tagetsvinkel med det vandretteplan skal vzeremellem
25” og 459 Carporte tillades apfort med fladt tag.

Overdaekkede terasserl
udestuer, småhuse
under 10 m*

Stk. 5. 1 tilfzlde af der fremkommer onsker om opforelse af
overdzekkedeterrasser,udestuerog småbuseunder 10m*, skal der
til Randers kommune fremsendesen ansogning om principiel
godkendelseaf opforelsesmåde,materialer og farver. Dennegodkendelsevi1 vzeregzldende for samtlige overdakkede terrasser,
udestuerog småbuseunder 10m* som måtte onskesapfort.

§7

6 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

Skiltning

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted,
undtagetherfra er dog skilte med en storrelsepå indtilO,2 m*, der
må opszcttesi et eksemplar på hver bolig/ejendom.

9
Udvendige bygnlngssider

Stk. 2. Ydervzeggeherunder gavltrekanterskal i hovedtrzekkene
opfores i teglstenog må kun fremstå som blank mur i rodt eller
gult tegl, vandskuret, berappet eller pudset. Gavltrekanter må
ikke bekhedesmed trazeller lignende.

Garager, carporte m.v.

Stk. 3. Garager,carporteeller udhusemå dog opforesmed facader i ru trzbeklzedning eller andetmateriale godkendtaf byrådet.
Stk. 4. Tageneskal dzekkesmed rode eller gule vingetagsten.
Dette ga9derdog ikke carporte, hvor der efter byrådetssaxlige tilladelse må anvendesandre materialer.
Stk. 5. Farvemepå yderweggeog tageskal i hovedtrzekkeneholdes ensartet, f.eks. gul blank mur ti1 gule tagsten.

§6

Q 6 UBEBYGGEDE AREALER
DELOMRÅDE 1
Stk. 1. De på vedhaftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste
friarealer må ikke udstykkesti1 bebyggelse,med undtagelseaf de
under 0 2, stk. 3 nawntebygninger,men udlqges som fzlles opholdsarealermed mulighed for placering af boldbaner, indretning
af legepladserm.v.

Beplantningsplan

Stk. 2. Beplantning af friarealer, vejrabatter mv. må kun ske i
overensstemmelsemed en af Randers kommune godkendt beplantningsplan, i princippet som vist på vedhzeftedeillustrationsplan.

Eksisterende beplantning

Stk. 3. De eksisterendebevaringsvzrdige trzeer samt popler
langs Gl. Viborgvej må ikke udtyndeseller fjemes uden kommunens saxlige tilladelse.
Stk. 4. Terraznreguleringerpå de enkeltegrunde må ikke foretagesuden byrådetssaxlige tilladelse.
DELOMRÅDE II
Stk. 5. Arealeme inden for delområde II må ikke udstykkes ti1
bebyggelse,men udlagges som fxelles opholdsarealer/park for
områdetsbeboere.
Stk. 6. Eksisterendebeplantning må ikke udtyndeseller fjemes
uden byrådetssaxlige tilladelse.
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§9

Q 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN
AF NY BEBYGGELSE

Forudsaetninger for
ibrugtagning af ny
bebyggelse

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke uden byrådetsszerligetilladelse
tagesi brug fcx der er etableret de i 0 4, stk. 1, stk. 3 og stk. 4
nswnteveje, stier og parkeringspladsersamtde i 0 8, stk. 1 og stk.
5 naxtte fazllesopholdsarealer.

Kollektiv varmeforsyning

Stk. 2. Ny bebyggelsemå ikke tagesi brug farrtilslutning ti1 Naturgas Midt/Nord US, naturgasledninghar fundet sted*).

§ 10

0 10 GRUNDEJERFORENING

Grundejerforening

Stk. 1. Såfremtarealerneinden for delområde1, ejesaf flere end
en ejer, skal der oprettesen grundejerforening med medlemspligt
for samtlige ejere af grunde inden for delområde 1.
Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet krzver
det.
Stk. 3. Grundejerforeningen skal ferestå drift og vedligeholdelseaf de i 0 4, stk. 1 og stk. 4 nawnteveje, stier og parkeringsarealersamtde i 0 8, stk. 1 og stk. 5 nawntefElles opholdsarealer.
Stk. 4. GrundejerforeningensvedtEgterskal godkendesaf byrådet.

§ 11

5 11 SERVITUTTER
Stk. 1. Den under 23. juli 1919tinglyste servitut på matr.nr. l2d
og l2h Over-Hombazk,Hombzekvednxendeopfccelseaf bygninger, ophaxes.
Stk. 2. Den under 6. oktober 1941tinglyste servitut på matr.nr.
32c og dele af matr.nr. 5a, Over-HornbEk, HombEk vedmrende
opfcwelseaf sommerhuseog villaer, ophzeves.

*) SBfremt muligheden for kollektiv varmeforsyning ikke foreligger ved byggeriets start, kan anden opvarmningsmetode benyttes efter bytidets godkendelse.
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§ 12

5 12 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED
Uansetforanståendebestemmelsermå der ikke foretagesandringer af eksisterendelovlige forhold, f0r der er opnået tilladelse
hertil fra Landbrugsministeriet, idet matr.nr. 5a, Over-Hombzek,
Hornbzek, i medfør af landbrugslovener undergivet landbrugspligt .
Landbrugspligtencmskesophzvet.

§13

Q 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Såledesvedtagetaf Randersbyråd.
Randers,den 14. februar 1989

A. Juhl Christensen
borgmester
fg.

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanlovenvedtagesforanstiende lokalplan endeligt 6. juni 1989.
Randers,den 9. juni 1989.
På byrådetsvegne

