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Lokalplan nr. 228 
Frugthaven Over-Hornbek 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Omddets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område beliggende syd for Gl . Viborgvej 
og ost for HombEk skole i Over-Hombzk. 

Anvendelse og ejerforhold Arealet - som tidligere har vaxet anvendt til frugtplantage - er be- 
liggende i landzone og privat ejet. 

Lokalplanområdet er ubebygget . 

Nye bollgomr&der l Hornback 1 falge kommuneplanen - ha& nr. 5 - for Hombzk, er HombEk 
udpeget ti1 at modtage flere nye boligormåder. 

Arealeme beliggende mellem Gl. Viborgvej og Fladbrovej , er et 
af de områder. 

Tldllgere lokalplaner 

wTat=laveti bollger 

Tidligere udarbejdede lokalplaner nr. 178 »Fladbrovej« (delvis 
udbygget) og nr. 210 »Selandersvej« (endnu ikke udbygget) danner 
1. etape af i alt ca. 215 nye boliger i det for omtalte område. 

Denne lokalplan er således en fortsrettelse af boligudbygning for 
området mellem Gl. Viborgvej og Fladbrovej . 

1 falge lokalplanforslaget kan der opfores ca. 64 »ta%-lave« boliger 
i form af r&ke- og dobbelthuse. 

Et areal beliggende urniddelbart ost for Hombzk skole - som an- 
vendes ti1 boldbane, atletik m.v. - er beliggende i landzone. Area- 
let onskes i falge lokalplanforslaget overfort ti1 byzone og udlagt 
ti1 offentlige formål. 
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Vejtilslutning 

Stojforhold 

1 lokalplanen forudsa%tes det nye boligområde vejbetjent af en ny 
fordelingsvej med tilslutning ti1 Gl . Viborgvej . 

For at hindre at boligområdet generes af trafikstoj fra Gl. Viborg- 
vej, rykkes bebyggelsen 30 m (målt fra vejmidte) tilbage fra Gl. 
Viborgvej , 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Forandringer skal falge 
planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge kommune- 
planlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Lovlig anvendelse 

Dlspensation 

Strwre aendringer - Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan ktm gennemfores 
ny lokalplan ved tilvejebringelse af en ny lokalplan: 

Kommuneplan 
Randers kommune 

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

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsa%ning af, at det 
ikke zendrer den saxlige karakter af det område, der soges skabt 
ved lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

1 den vedtagne kommuneplan - kommuneplanhxfte nr. 5 - er 
Hombzek et af de områder, der er udpeget til at modtage ca. 400 
nye boliger. 

Baggrunden for dette er områdets gode beliggenhed i forhold til 
dels de rekreative arealer ved Fladbro og Gudenåen og dels mo- 
torvejen der aflaster Randers bro for en stor del af den Akrydsende 
trafik ti1 og fra Hombzk. 

Boligudbygningen har endvidere ti1 formål at opretholde elev- 
grundlaget for Hombzek skole, der har kapacitet til to spor. Sko- 
lens storrelse saztter dog samtidigt grsmser for udbygningstem- 
poet, idet det tilstrrebes lobende at styre boligbyggeriet i overens- 
stemmelse med skolens kapacitet. 
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Hovedlinier for lokal- 
planlaegningen 

~~T=t-lavet~ bollger 

Strsjgraenser 

Lokalplanrammer 

Vejplanen 

Stiforbindelser 

Kollektiv trafik 

1 Over-HombEk tullagges der nye arealer ti1 boligformål mellem 
Gl. Viborgvej og Fladbrovej (B73, B74 og V48) med plads ti1 ca. 
215 boliger. 

1 falge kommuneplanen kan arealeme ved Gl. Viborgvej og 
Fladbrovej inddrages i byzone straks. 

De nye boligområder soges fortrinsvis apfort som »ta%-lav« be- 
byggelse, men der vil også blive mulighed for at opfore et mindre 
antal fritliggende parcelhuse (ormade V48). Der tilstræbes endvi- 
dere en blandet sammenwetning af ejerboliger, andelsboliger og 
almennyttige boliger. 

1 forbindelse med lokalplanhegningen skal det sikres, at skramten 
med bevoksning midt gemrem området bevares og friholdes for 
bebyggelse. 

Ved udlreg af nye boligområder skal det sikres, at det beregnede 
rekvivalente udendors stojniveau i boligområdeme fra de omlig- 
gende veje ikke overskrider 55 dB (A) på dognbasis. 

Disse stojgr=nser er fastlagt i regionplanen og er bindende for lo- 
kalplanhegningen. For boligområdeme ved Gl. Viborgvej kan 
stojgraxrseme overholdes ved en tilbagerykning af boligbebyggel- 
sen pa 30 m (målt fra vejmidte) fra Gl. Viborgvej . 

Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for otidet B73 i lo- 
kalplanrammeme for Hombgk - ha& nr. 5 - kommuneplan Ran- 
ders 1985. 

1 lokalplanrammeme fastlqges områdets anvendelse ti1 boligfor- 
mål og kollektive anheg. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammeme. 

Den overordnede trafik ti1 og fra Over-Hombrek skal som hidtil 
foregå ad Fladbrovej og Gl. Viborgvej . Der er ikke planlagt ud- 
bygning af disse veje. 

Lokalplanområdet vejbetjenes via Gl. Viborgvej og en ny forde- 
lingsvej . 

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

Området busbetjenes for tiden af Randers Bus-Trafik, busseme 
korer på henholdsvis Gl. Viborgvej og Fladbrovej . 

Derudover korer regionalrute 231 Randers-Langå via Fladbrovej . 
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Institutioner 

Varmeplan 

Vandforsyning 

Spildevandsplan 

Eksisterende kloak- Fra Gl. Viborgvej ti1 Fladbrovej lober hhv. en regnvandsledning 
ledninger og en spildevandsledning tvaxs gennem lokalplanområdet. 

HombEk skole med 2 spor betjener båder Neder- og Over- 
Hombrek. Det tilsttxbes at boligbebyggelsen tilpasses således at 
der er overensstemmelse med skolens kapacitet og elevtallet i om- 
rådet. 

Området er forsynet med bomeinstitutioner. Der ligger bomeha- 
ver ved henholdsvis Overwenget og Viborgvej . 

Der er ikke aktuelle planer om nye daginstitutioner i HombEk, 
men hvis der i forbindelse med boligudbygningen i Hombzk op- 
står behov for en daginstitution, kan den placeres tuniddelbart 
sydost for Hombzk skole i tilknytning ti1 stottepunktet for lokal 
serviceforsyning. 

Der er ikke planer om nye plejehjem, beskyttede boliger m.v. i 
Hornbsk-området. Det skal dog tilstrzbes, at der i forbindelse 
med evt. almennyttigt boligbyggeri i Over-Hombzk etableres et 
antal boliger, der er velegnet ti1 beboelse ti1 Adre mennesker. 

1 falge varmeplan 1987 for Randers er lokalplanområdet belig- 
gende inden for naturgasområdet. 

Vandforsyningen ti1 området skal ske fra Randers kommunale 
Vaxker, vandforsyningen. Forsyningsledningen skal fremfores 
fra hovedledningen i Gl. Viborgvej . 

Lokalplanområdet omfattes af område U31 i den for kommunen 
godkendte spildevandsplan. 

De nye boliger afvandes via omtalte eksisterende ledninger. Dog 
skal tagvand afvandes ti1 faskiner på de enkelte ejendomme. 

Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen overfw 
rer området fra landzone til byzone. 

Ophaevelse af landbrugs- 
pligten 

Uanset naxvaxende lokalplans bestemmelser må der ikke foreta- 
ges axdringer af eksisterende lovlige forhold, for der er opnået 
tilladelse hertil fra Landbrugsministeriet, idet matrnr. 5a, Hom- 
bzk, i medfor af landbrugsloven er undergivet landbrugspligt. 
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LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre: 

at omrildets anvendelse fasthegges ti1 boligformål og offentlige 
formål, 

at boligbebyggelsen udformes således, at den fremtr%der som en 
helhed med hensyn ti1 materialer, tagformer m.v., 

at skraxiter i wesentlig grad friholdes for bebyggelse, 
at eksisterende beplantning vedligeholdes og plejes, 
at der reserveres .areal ti1 en stiforbindelse til HombEk skole, 
at bebyggelsen placeres stiedes i forhold til Gl. Viborgvej at det 

beregnede udendors stojniveau i 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 lege- 
gader. 
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Matrlkelfortegnelse 

Delområder 

Zonestatus 

§2 

Boligformål 

Erhverv på naermere 
angivne vilkår 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22. 
juli 1985) fastwttes herved folgende bestemmelser for det i 0 1, 
stk. 1 mevnte område. 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

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

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delornr&deme 1 boligfor- 
mål, II park, opholdsareal og III offentlige form&l, skole m.v. 

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den vedtagne 
lokalplan overfores folgende matr.nr.e, dele af 5a og 5f, Over- 
Hombrek By, Hombzk, fra landzone ti1 byzone. 

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

DELOMRADE 1, BOLIGFORMÅL 

Stk. 1. Området må kun anvendes til boligform& bebyggelsen 
må kun bestå af »ta%-lav« bebyggelse (r&kehuse, kredehuse o. 1). 

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der i eller på ejendommene drives 
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelses- 
områder under forudsztning af: 



Faelleshus m.v. 

Park 

Offentlige formål 
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Udstyknlngsplan 

at virksomheden drives af den der bebor den pågzldende ejen- 
dom, 

at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan måde, at 
ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres 
(hetunder ved skiltning og lignende) og områdets karakter af 
boligområde ikke brydes, 

at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende og 
at virksomheden ikke medforer behov for parkering der ikke er 

plads ti1 på den pagzldende ejendom. 

Ejendommene må herudover ikke benyttes til nogen form for er- 
hvervsvirksomhed. 

Stk. 3. Indenfor de p& vedhazftede kortbilag nr. 2 med priksigna- 
tur viste friarealer, må der kun opfores eller indrettes bygninger ti1 
formti som er fzlles for områdets beboere, sasom bomeinstituti- 
oner, frelleshus, vaskeri og lignende. 

DELOMRÅDE II, PARK 

Stk. 4. Området må kurr anvendes ti1 park eller parklignende 
form& som opholdsareal for om&dets beboere. 

DELOMRADE III, OFFENTLIGE FORMAL 

Stk. 5. Området må kun anvendes ti1 offentlige formti ti1 skole 
med idrzetsanheg samt andre offentlige formål, som efter byrådets 
skon naturligt finder plads inden for omradet. 

5 3 UDSTYKNINGER 

Stk. 1. Udstykning udover den på kortbilag nr. 1 viste, retnings- 
givende udstykningsplan - identisk med delområdegraxser - må 
kun finde sted efter den pa kortbilag nr. 2 viste parcelopdeling. 

Stk. 2. Skelreguleringer og sammenhegninger af matrikler må 
foretages efter byrådets saxlige tilladelse. 

Stk. 3. De på vedhxftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste 
friarealer rn& ikke udstykkes ti1 bebyggelse, undtaget herfra er de 
under 5 2, stk. 3 mevnte bygninger. 
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Nye veje og stler 

Parkeringskrav 

§5 

5 4 VEJ-, STI- og PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der udlregges areal ti1 folgende nye veje og stier med en 
beliggenhed som vist pB vedha9ted.e kortbilag nr. 2?) 

Fordelingsvej A-B i en bredde af 10 m (6 m korebane 2 x 2 m rabat) 

Boligvej C-D i en varierende bredde fra 8-16 m (vist med sax- 
Boligvej E-F lig signatur) se kortbilag nr. 2. 

Stien a-b 
Stien c-d 

i en bredde af 5 m. 

Stien e-f 
Stien f-g 

i en bredde af 5 m. 

Adgangsstier i en bredde af 3-5 m. 

Stk. 2. Boligvejene skal udformes efter de retningslinier, der er 
gzeldende i medfor af f=rdselslovens 0 40. Det forudsa%es at vej- 
ene skal anvendes som leje- og opholdsområder?*) 

PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 3. Der skal indrettes parkeringspladser svarende ti1 1% bil- 
plads for hver 100 m2 boligetageareal. 

Stk. 4. Dele af parkeringsarealet skal placeres inden for de på 
vedhzftede kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste arealer (byg- 
gefelter) i form af overdzekkede/afskzermede holdepladser (car- 
porte eller garager) . 

5 5 LEDNINGSANLAEG 

Stk. 1. El-ledninger må ikke fremfores som luftledninger, men 
alene udfores som jordkabler. 

Eksisterende kloakledning Stk. 2. Den på kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste eksiste- 
skal respekteres rende kloakledning skal respekteres af ny bebyggelse***). 

*) Nermere bcstemmelser om anlarg og ibrugtagen vil blive fastsat efter regleme herom i vejlov- 
givningen. Det forudsscttes, at stien a-b og cd udlmgges som offentlig sti, at vejene ud- 
lmgges 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. 



8 

96 

Byggefelter 

Bebyggelsens omfang og 
hsjde 

Garager/carporte/udhuse 

Tage 

Overdaekkede terasserl 
udestuer, småhuse 
under 10 m* 

§7 6 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Skiltning Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, 
undtaget herfra er dog skilte med en storrelse på indtilO,2 m*, der 
må opszcttes i et eksemplar på hver bolig/ejendom. 

6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Beboelsesbygninger/fa9leshus må kun opfores inden for 
de på vedhzftede kortbilag nr. 2 med ssrlig signatur viste bygge- 
felter. 

Stk. 2. Uanset hojde- og afstandsbestemmelser i bygningsregle- 
mentet må beboelsesbygninger kun placeres inden for de angivne 
byggefelter. 

Byggefelt type A. 
Bebygget areal max. 75 m* i 1% etage, max. bygningshojde 85 m 
og max. trempelhojde på 1,5 m målt efter reglerne i bygningsreg- 
lementet. 

Byggefelt type B. 
Bebygget areal max. 90 m* i 1% etage, max. bygningshojde 85 m 
og max. trempelhojde på 1,5 m målt efter reglerne i bygningsreg- 
lementet . 

Byggefelt type C. 
Bebygget areal max. 225 m* i 2 etager, max. bygningshojde 10,5 
m miut efter reglerne i bygningsreglementet. 

Byggefelt type D. 
Bebygget areal max. 60 m* i 2 etager, max. bygningshojde 10,5 m 
målt efter reglerne i bygningsreglementet . 

Byggefelt type E. 
Bebygget areal max. 280 m* i 1% etage max. bygningshojde 8,5 m 
og max. trempelhojde ph 1,5 m målt efter reglerne i bygningsreg- 
lementet . 

Stk. 3. Garager, carporte og udhuse skal placeres inden for de på 
vedhzftede kortbilag nr. 2 med szrlig signatur viste byggefelter. 

Stk. 4. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vzere mellem 
25” og 459 Carporte tillades apfort med fladt tag. 

Stk. 5. 1 tilfzlde af der fremkommer onsker om opforelse af 
overdzekkede terrasser, udestuer og småbuse under 10 m*, skal der 
til Randers kommune fremsendes en ansogning om principiel 
godkendelse af opforelsesmåde, materialer og farver. Denne god- 
kendelse vi1 vzere gzldende for samtlige overdakkede terrasser, 
udestuer og småbuse under 10 m* som måtte onskes apfort. 
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Udvendige bygnlngssider Stk. 2. Ydervzegge herunder gavltrekanter skal i hovedtrzekkene 
opfores i teglsten og må kun fremstå som blank mur i rodt eller 
gult tegl, vandskuret, berappet eller pudset. Gavltrekanter må 
ikke bekhedes med traz eller lignende. 

Garager, carporte m.v. 

§6 Q 6 UBEBYGGEDE AREALER 

Beplantningsplan 

Stk. 3. Garager, carporte eller udhuse må dog opfores med faca- 
der i ru trzbeklzedning eller andet materiale godkendt af byrådet. 

Stk. 4. Tagene skal dzekkes med rode eller gule vingetagsten. 
Dette ga9der dog ikke carporte, hvor der efter byrådets saxlige til- 
ladelse må anvendes andre materialer. 

Stk. 5. Farveme på yderwegge og tage skal i hovedtrzekkene hol- 
des ensartet, f.eks. gul blank mur ti1 gule tagsten. 

DELOMRÅDE 1 

Stk. 1. De på vedhaftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste 
friarealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, med undtagelse af de 
under 0 2, stk. 3 nawnte bygninger, men udlqges som fzlles op- 
holdsarealer med mulighed for placering af boldbaner, indretning 
af legepladser m.v. 

Stk. 2. Beplantning af friarealer, vejrabatter mv. må kun ske i 
overensstemmelse med en af Randers kommune godkendt be- 
plantningsplan, i princippet som vist på vedhzeftede illustra- 
tionsplan. 

Eksisterende beplantning Stk. 3. De eksisterende bevaringsvzrdige trzeer samt popler 
langs Gl. Viborgvej må ikke udtyndes eller fjemes uden kommu- 
nens saxlige tilladelse. 

Stk. 4. Terraznreguleringer på de enkelte grunde må ikke foreta- 
ges uden byrådets saxlige tilladelse. 

DELOMRÅDE II 

Stk. 5. Arealeme inden for delområde II må ikke udstykkes ti1 
bebyggelse, men udlagges som fxelles opholdsarealer/park for 
områdets beboere. 

Stk. 6. Eksisterende beplantning må ikke udtyndes eller fjemes 
uden byrådets saxlige tilladelse. 
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§9 

Forudsaetninger for 
ibrugtagning af ny 
bebyggelse 

Kollektiv varmeforsyning 

§ 10 

Grundejerforening 

§ 11 

Q 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN 
AF NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets szerlige tilladelse 
tages i brug fcx der er etableret de i 0 4, stk. 1, stk. 3 og stk. 4 
nswnte veje, stier og parkeringspladser samt de i 0 8, stk. 1 og stk. 
5 naxtte fazlles opholdsarealer. 

Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug farr tilslutning ti1 Na- 
turgas Midt/Nord US, naturgasledning har fundet sted*). 

0 10 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Såfremt arealerne inden for delområde 1, ejes af flere end 
en ejer, skal der oprettes en 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 vedligehol- 
delse af de i 0 4, stk. 1 og stk. 4 nawnte veje, stier og parkerings- 
arealer samt de i 0 8, stk. 1 og stk. 5 nawnte fElles opholdsarealer. 

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtEgter skal godkendes af byrå- 
det. 

5 11 SERVITUTTER 

Stk. 1. Den under 23. juli 1919 tinglyste servitut på matr.nr. l2d 
og l2h Over-Hombazk, Hombzek vednxende opfccelse af bygnin- 
ger, ophaxes. 

Stk. 2. Den under 6. oktober 1941 tinglyste servitut på matr.nr. 
32c og dele af matr.nr. 5a, Over-HornbEk, HombEk vedmrende 
opfcwelse af sommerhuse og villaer, ophzeves. 

*) SBfremt muligheden for kollektiv varmeforsyning ikke foreligger ved byggeriets start, kan an- 
den opvarmningsmetode benyttes efter bytidets godkendelse. 



§ 12 

§13 

11 

5 12 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED 

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages andrin- 
ger af eksisterende lovlige forhold, f0r der er opnået tilladelse 
hertil fra Landbrugsministeriet, idet matr.nr. 5a, Over-Hombzek, 
Hornbzek, i medfør af landbrugsloven er undergivet landbrugs- 
pligt . 

Landbrugspligten cmskes ophzvet. 

Q 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd. 

Randers, den 14. februar 1989 

A. Juhl Christensen 
borgmester 

fg. 

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtages foranstiende lo- 
kalplan endeligt 6. juni 1989. 

Randers, den 9. juni 1989. 

På byrådets vegne 










