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REDEGØRELSE for lokalplan nr. H.l.3. for et erhvervsområde i Havndal

by, Mariager kommune.

GENERELT

Lokalpianen er det værktøj, som kommunen realiserer den fysiske ud-

vikling med.

Planen skal passe ind i de overordnede rammer - kommuneplanen — som

atter skal passe ind i regionpianen.

Indtil reqionplan og kommuneplan er udarbejdet udgøres de overordne-

de rammer af § 15-rammer, der er et midlertidigt grundlag for kommu-

nens detailplanlægning.

Redegørelsen skal oplyse om lokaiplanens indpasning i kommunens øvri-

ge planlægning og i de overordnede planer. Hensigten er at give mulig-

hed for at bedømme og kommentere kommunens planer.

LOKALPLANENS OMRÅDE

Området ligger 500 m syd for Havndal. by i retning mod Dalbyover umid-

delbart syd for sportspladsen. Det er ca. 2,8 ha. stort.

LOKALPLANENS FORMÅL OG FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANLOVEN

Formålet er at sikre området til lettere industri samt en omfartsvej

syd om Havndal by.

De godkendte § 15—rammer fastlægger for område nr. 39:

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom lette-

re industri, lager— og værkstedsvirksomhed, herunder service- og for—

retningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer-, portnerbolig o.lign.),

i tilknytning til den pågældende virksomhed,

b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed

for, at bebyggelsesprocenten for det pågældende areal under ét over-

stiger 40, samt at der iøvrigt ikke åbnes:~mulighed for, at bebyggel-

sesprocenten for hver enkelt ejendom overstiger 40,

c. at højst 33 % af den enkelte grunds areal bebygges,



d. at det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom ikke

overstiger 2 m3 pr. m2 qrundareal. (Rumfanget beregnes af hele den

del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle

kviste, fremspring, skorstene m.v.)

e. at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag hæves mere end 8,5

m over det omgivende terræn,

f. at der som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse inden for en

afstand af 50 m fra områdets grænse mod vest etableres støjdæmpende

foranstaltninger i form af et beplantningsbælte i en bredde af mindst

15 m,

g. at der ved fremtidig lokalisering i området inden for en afstand

af 50 m fra områdets grænse mod øst ikke må placeres virksomhed med

genevirkn~ng i form af støj, røg, støv og lugt.

Lokalpianen opfylder disse krav.

BY- OG LANDZONELOVEN

Lokaiplanområdet er i sin helhed beliggende i byzone.

NATUR- OG FREDNINGSFORHOLD

Se kortbilag nr. 2.

Området er berørt af højbyggelinie (høj nr. 1714.55). Der verserer

imidlertid en sag vedrørende ændring af det fredede område omkring

hØj~n... Forudsat at denne sag falder ud som indstillet fra kommunen

vililokaiplanområdet ikke være berØrt af høj fredningen.

VEJ- OG TRAFIKALE FORHOLD

Området har udelukkende vejadgang til Vellinggårdsvej. Da der kun er

een vejadgang til området sker der ingen blanding mellem erhvervs— og

boligtrafik.

Planen tager ved pålæg af oversigtsarealer samt udlæg af vejareal

højde for den kommende omfartsvej syd om Havndal.

SPILDEVAND

Området er omfattét af den spi1devands~lan, ~om er fremsendt til Aar-

hus amtskommune. Der separatkloakeres med tilslutning til Havndal Rens-

ningsanlæg.



FORSYNINGSFORHOLD IØVRIGT

Hverken elforsyning fra ELRO eller vandforsyning fra Havndal vandværk

vil frembyde problemer.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen

må ejendomme, der er omfattet- af planen ifølge kommuneplanlovens § 31

kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med

p1 anens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som

hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etable-

ring af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

En del af lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af

vej. Ejeren kan derfor efter kommuneplanlovens § 32 under visse for-

udsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

I henhold til § 34 i kommuneplanloven kan.der foretages ekspropria-

tion af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når

ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for krirkeliggørel-

sen af lokalplanen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af

lokaiplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer

den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved

tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme,

der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan fo-

regribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplan-

lovens § 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og æn-

dring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendom-

mene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggø-

relse og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Forbudet gælder dog

højst 1 år fra forslagets offentliggørelse.
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Anmelder:

L. B. L. -planlægning a/s

9510 Arden

MARIAGER

Lokalplan nr. H.l.3. for et erhvervsområde i Havndal by.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fast-

sættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

LOKALPLANENS FORMÅL

§ 1. Formålet er at ~ikre området til erhvervsformål i form af

lettere industri og håndværk.

OMRÅDE- OG ZONESTATUS

§ 2. Lokalp-lanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 4, Matriku-

lær situation.

Det omfatter matr.nr.e. 9 ac, 9 ad, 9 ae, en del af matr.

nr.e. 9 af og 9 hUdbyover by, Udbyneder samt alle de par-

celler, der efter den 22. marts 1979 udstykkes fra de oven-

nævnte ejendomme.

OMRÅDETS ANVENDELSE

§ 3. Området må kun anver~ides til erhvervsformål.

Der må kun opføres, indrettes bygninger til og udØves

— lettere industri— og værkstedsvirksomhed

— håndværkervirksomhed

— service—og mindre lagervirksomhed.

Stk.2. I tilknytning til virksomhederne må der indrettes een bolig t

til ejer, bestyrer, portner eller lignende i tilknytning til

den på~jæ1dende virksomhed.

Stk.3. Der må kun udøves virksomhed, som ikke medfører særlige ge-

ner i form af støj, røg, støv eller lugt. Indenfor en grænse

50 m fra områdets Østskel må der ikke være genevirkninger af

ovennævnte art.

UDSTYKNING

§ 4. Der må ikke udstykkes grunde med mindre areal end 2000 m2

VEJ FORHOLD

Der er udlagt vej (Laursensvej) indenfor området i 12,00 m

bredde.

§ 5.



Der udlægges vendeplads i områdets vestre del, jfr. kort-

bilag nr. 5.

Stk.2. Ved indkørslen fra Vellinggårdsvej til Laursensvej etableres

oversigtsarealer jfr. kortbilag nr. 5.

Stk.3. Langs områdets sydgrænse og delvis langs østgrænsen udlægges

areal til omfartsvej m.v., jfr. kortbilag nr. 5.

Stk.4. I forbindelse med den fremtidige omfartsvej syd og vest for

området etableres oversigtsarealer som vist på kortbilag nr. 5.

Stk.5. Inden for oversigtsarealerne må der hverken varigt eller mid-

lertidigt anbringes bevoksning af større højde end 1 m over

en flade gennem de tilstødende vejbaners midte. Bestemmelsen

g~lder ikke sne.

Stk.6. Der etableres en 2,5 m bred sti fra Laursensvej mod vest til

områdets vestgrænse, jfr. kortbilag nr. 5.

BYGGELINIER

§ 6. Indenfor området pålægges byggelinier som vist på kortbilag

nr. 5.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

§ 7. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke oversti-

ge 40.

Stk.2. Højst 33 % af den enkelte grunds~areal må bebygges.

Stk.3. Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må

ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal (Rumfanget beregnes af

hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, her-

under evt, kviste, fremspring, skorstene m.v.)

Stk.4. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må hæves mere

end 8,5 m over det omgivende terræn.



UBEBYGGEDE AREALER

§ 8. Der udlægges beplantningsbælter bestående af en blanding af

buske og træer (bredbladede løvtræer og stedsegrønne træer)

således, jfr. kortbilag nr. 5:

— langs områdets nordgrænse i en bredde af 5 m.

— langs områdets vestgrænse i en bredde af 15 m

— langs områdets sydgrænse nord for oversigtsarealerne i en

bredde:af 10 m

— langs områdets Østgrænse syd for Laursensvej og vest for

oversigtsarealerne i en bredde af 10 m samt nord for Laur—

sensvej i en bredde af 5 m.

Stk.2. Hegn.~skàl i naboskel etableres som levende hegn.

Stk.3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o.lign.

gives et ordentligt udseende.

Stk.4. Ved udendørs oplagring skal overholdes en passende orden.

Byrådetkan påbyde hegning af oplagspladser ved tæt hegn.

Stk.5. Beplantningen jfr. stk. 1 og 2 vedligeholdes af ejerne.

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE

§ 9. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantning jfr. § 8

er etableret.

Stk.2. Beplantningen i områdets vestlige del af matr.nr. 9 h skal

etableres senest i forbindelse med byggemodning af arealet

vest for lokalpianområdet.

TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

§ 9. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-

dring af eksisterende Ïovlige forhold før der er opnået til-

ladelse/dispensation fra: I.a.b. forudsat, at området ikke

- Århus Amtsråd m.h.t. spildevands- bebygges før spildevandsplanenergodkendt (Skr. af 2. aug. 79, J.nr.
udledning. . 99—719—221—2—2—79).

— Fredningsnævnet for Århus amts Ikke behov for dispensation på

nordlige fredningskreds m.h.t. grund af afklaring af anden sag(Fredningsnævnets skrivelse af
højbyggelinie. 28. juni 1979 j.nr. F.S. 146/79).



Således vedtaget af Mariager~b,yråd, c~en9~’ /‘97~’
,2,eK

~DAOL
.orgmester

ENNIN R NSEN
Kommunaldirektør

I.h.t. § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokal-

plan endeligt.

Mariager byråd, den 6.
p.b .v.

1979.

C. STENDAHL
8or~rnest~

~IENNINGZØRENSEN
Kommunaldirektør

Næ:rværende lokalplan nr. H.l.3. for et erhvervsområde i Havndal by
-I

bede? tinglyst på matr.nre. 9 ac, 9 ad, 9 ae, en del af matr.nre.

9 af og 9 h Udbyover by, Udbyneder.

Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra den 3. oktober 1979, d.v.s.

datoen for offentliggørelse af den godkendte lokalplan.

Arden~ den 11. seDtember 19

andinspektør



for Retten i ~ariag~~
Indført ~dagb ~geU
den .S~?197~~—9688

bl. ~i~j aktLyst






