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REDEGØRELSE



INDLEDNING

Nærværenderedegørelsetil lokalplanH. 1.13.er udarbejdeti henholdtil Plan-
lovens § 16, og oplyser om lokaiplanensformål, intentionerog forhold til
andenplanlægning,der måttegældefor området.

1. LOKALPLANIENS OMRÅDE

Lokaiplanensområdeer beliggendei den sydlige del af Havndalby vest for
Vellinggårdsvej.I forhold til Kommuneplan1991 - 2002for Mariagerkommu-
ne, er områdeti Tillægnr. 3 til Kommuneplan1991 - 2002 udvidetmeden del
af områdeH.B.4.

Vestervi

Lokaiplanområde,H.1.13.
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2. LOKALPLANIENS FORMÅL

Formåletmedlokalpianener at sikre, at områdetkan anvendestil idrætsplads
medtilhørendefaciliteter (klubhus,parkeringmv.).

3. LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalpianenindeholderen rækkebestemmelserfor områdeH.O.2.,der blandt
andetregulerer:

- bebyggelsensplaceringog udformning

- de ubebyggedearealersanvendelseog udformning.

4. .LOKALPLANENS FORHOLDTIL ANDEN LOVGIVNING

KOMMUNEPLANEN
OmrådeH.O.2. er i Kommuneplan1991 - 2002for Mariager kommuneudlagt
somoffentligt- elleralmennyttigtområdetil idrætspladsmedtilhørendefacilite-
ter.

Af hensyntil mulighedenfor at anlæggeyderligereen fodboidbanei tilknyt-
ning til idrætspladsen,har Mariager kommune udarbejdetTillæg nr. 3 til
Kommuneplan1991 - 2002, der overføreren del af områdeH.B.4. (ca. 1,2
ha.) til områdeH.O.2.

SPILDEVANDSPLANEN
Områdeter omfattet af Mariager kommunesspildevandspianfra 1985 (jf.
Tillægnr.4 til spildevandsplan),og er tilsluttet deteksisterendekloaksystem.

VARMEPLANEN
Områdetsvarmeforsyningskeri henhold til projekt for etableringaf halm-
baseretfjernvarme i Havndal. Ny bebyggelsei Havndal by skal tilsluttes
fjernvarme.

ZONEFORHOLD
Områdeter beliggendei byzone.

NATURBESKYJTELSESLOVEN
Lokalpianområdeter ikke berørtaf beskyttelsesliniernefor de sydligerebe-
liggendehøje.

5



5. LOKALPLANFORSLAGETS RETSVIRKNINGER

Nåret forslagtil en lokalpianer offentliggjort, måejendomme,derer omfattet
af forslagetikke bebyggeseller iøvrigt udnyttespå en måde,der skaberrisiko
for en foregribelseaf den endeligeplans indhold(Planlovens§ 17).

Dergældersåledesetforbud modudstykning,ændretanvendelseog bebyggel-
semed mindreen byggetilladelseer givet inden offentliggørelsenaf forslaget.

Forslagetsforeløbigeretsvirkningergælderindtil den endeligtvedtagnelokal-
plan er offentliggjortdog højestet år efterforslagetsoffentliggørelse.

Når fristen for fremsættelseaf indsigelserog ændringsforslager udløbet, kan
byrådettillade, at en ejendom,derer omfattetafplanen,bebyggeseller iøvrigt
udnyttesi overensstemmelsemedlokalpianen,såfremtdetteer i overensstem-
melse medkommuneplanenog, at der ikke er tale om påbegyndelsenaf et
byggearbejdem.v., der er lokalplanpligtig efter Planlovens§~13, stk. 2 og
19, stk. 2.

6. LOKALPLANIENS RETSVIRKNINGER

Når der er foretagetoffentlig bekendtgørelseaf en endeligt vedtageteller
godkendtlokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableresforhold i strid
med lokaiplanensbestemmelser,medmindreder meddelesdispensationefter
reglernei Planlovens§~19 eller 40.

Deneksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættessom hidtil.
Lokalplanenmedførerikke i sig selv krav om etableringafdeanlægm.v., der
er indeholdti planen.

I henhold til Planlovens§ 47, kan der foretagesekspropriationaf private
ejendommeeller private rettighederover fast ejendom,når ekspropriationen
vil væreaf væsentligbetydningfor virkeliggørelsenaf lokaiplanen.
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Anmelder:
Mariagerkommune
9550Mariager

Lokalpian nr. H. 1.13. for et områdeudlagt som offentligt- eller almennyttigtområdetil
idrætspladsmed tilhørendefaciliteter (Havndalidrætsplads,Havndalby).

I henholdtil Lov omplanlægning(lov nr. 388 af 6. juni 1991), fastsætteshermedfølgende
bestemmelserfor det i § 2 nævnteområde:

§ i LOKALPLANENS FORMÅL

1.1. FormåletmedLokaiplan H. 1.13.er at sikreet grundlagfor udvidelse
af Havndal idrætsplads(banearealer,parkeringsarealer,parkerings-
plads).

1.2. Lokaiplanenskal endvideresikre, at områdetudformespå en måde,
der harmoneremeddet nuværendemiljø. Det vil sige,at bebyggelse
skal udformes under hensyn til den eksistrendepå stadion, og at
områdetsbeplantningbevaresog evt, suppleresmed ny.

§ 2 OMRÅDE- OG ZONESTATUS

2.1. Lokalpianområdeter afgrænsetsom vist på Bilag i og Bilag 2 og om-
fatter matr. nre.:9 ~, 9 ~ samtdel af9 J~UdbyoverBy, Udbyneder.

2.2. Områdeter beliggendei byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1. Områdetmåanvendestil idrætspladsmeddedertil hørendefaciliteter.

3.2. Derkan tillades opførelseeller udbygningaf bebyggelsei tilknytning
til områdetsaktiviteter.Bebyggelsei områdetmåkun skepågrundlag
af en samletplan for heleområdet.

3.3. Derkan foretagesudvidelse/etableringaf parkeringspladstil dækning
af det behov,der knytter sig til idrætspladsensaktiviteter.
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§ 4 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

4.1. Bebyggelseskal opføresi tilknytning til den eksisterendebebyggelse
i lokaiplanområdet(klubhuset)således,at det undgåsat bebyggelsen
kommertil at ligge spredtud over området.

4.2. Bebyggelsemåikke overstigeen højdepå 8,5 meter.

4.3. Bebyggelsemå ikke opføresmed mereend én etagemed udnyttet
tagetage.

§5 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

5.1. Materialevalg
rådetsøvrige

og arkitektur skal værei overensstemmelsemed om-
bebyggelse(klubhuset)og skal godkendesaf byrådet.

§ 6 DE UBEBYGGEDE AREALER

6.1. Deubebyggedearealerbenyttestil idrætsformål.

6.2. Den eksisterendebeplantningskal i videstmuligt omfangbevaresog
evt, søgessuppleretmed ny.

6.3. Ved anlægaf ny banepåområdetsvestligearealskal deretableresen
beplantningomkringbanearealet,som er tilsvarendeden,derallerede
findesomkring den eksisterendebane.

6.4. Der kan tilladesterrænreguleringeri detomfang,deter nødvendigti
forbindelsemed etableringaf nye eller omlægningaf eksisterende
idrætsarealer.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtagetaf Mariagerbyrådden 16. juni 1994

borgmester

kommunaldirektør

Endelig vedtagetaf MariagerByråd den 13. oktober 1994.

/Niels H~jgLd
kommunaldirektør

NærværendeLokaiplan nr. H. 1.13. for et offentligt område(Havndal Stadion) begæres
tingllyst på matr. nre.: 9~,9~og 9h UdbyoverBy, Udbyneder.

MariagerKommune,TekniskForvaltning,den -

L9r~j~Q~tr~

Lokalplanensretsvirkningerindtræderden2~~-5~detvil sige, datoenfor offentliggørelsenaf
den endeligtvedtagnelokalpian.

Matr: 9 ø . ~

Udbyover By, Udbyneder

Retten i
Indført den
Lyst under nr.

Mariager
11.11.1994
101351— ~2’~3

A

borgmester

~. Èsk~c1~~
asS.
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MARIAGER KOMMUNE BILAG i
LOKALPLAN H.1.13.
Matriku/ær situation
Udsnit af matrikelkortb/ad 1, Udbyover by,
Udbyneder
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