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for et område øst for Randersyej og syd for Lystskoven. I henhold
til ^ommuneplånloyen (lov nr. 287 af 26. juni 1975)
fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ l,
L o k alplan e ns f o r mål
Igennem lokalplanen kan området, der i Hammel kommunes dispositionsplan af 1974 er udlagt til boligbebyggelse, inddrages til
byformål.
Der er i planen redegjort for hyilke arealer, der kan bebygges og
hvilke arealer der skal udlægges til fælles opholds- og friarealer
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1

:

e

;

'.»T

Da lokalplanens indhold er i overensstemmelse med § 15-rammerne,
kan Hammel byråd sely foretage den fndelige godkendelse af lokalplanen. Endvidere kan det oplyses, at Miljøministeriet har godkendt
§ 15-rammerne den 2. februar 1977.

§ 2.

Området.
3tk.l. Lokalplanen afgrænses som yist på vedhæftede kort og omfatter del af matr.nr.l~~ Frijsenborg Hovedgård, Hammel
sogn, samt alle parceller der efter den 3. oktober 1977
udstykkes fra nævnte ejendom.
stk.2.

f\.T\ A.

kortbilaget
Bestillingsformular
Jensen & Kjeldskov A/S,

København

•"¥ l C t

stk.

3. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, oyerføres det fra kortbilaget med kryds skrivering viste
områcle fra landzone til byzgne.

§ 3.
Omr åd e t s anyend el s e »
stk.

l, Område A må kun anyendes til boligformål. Bebyggelsen må kun
bestå af åben lay boligbebyggelse.

stk.

2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives sådan virksomhed, £om almindeligyi§ kan udføres i beboelsesområder
under forudsætning af:

at yirksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres
(herunder skiltning o. lign.)_ og områdets karakter af boligomrade ikke brydes.
at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende.
at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke
er plads til på den pågældende ejendom.

stk.
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4. Inden for område A, kan opføres transformerstationer til kvarterets fprsyning, når den ikke har mere end 30m bebygget areal og ikke giyes en højde a£ mere end 3 m over terræn. Og når
de^udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

'§• 4,
Udstykninger.
stk.

stk.

1. Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med den på
vedhæftede kort viste retningsgivende udstykningsplan.

2
2. Ingen grund må udstykkes med en~mindre størelse end 800 m
til fritliggende parcelhuse.
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stk. 1. Der udlægges areal til følgende veje og stier med en beliggenhed som vist på vedhæftede kort:
Vejen A - Bi en bredde af 12 m.
Vej C ~ D til L - M i en bredde af 9 m.
Stien a - b i en bredde af 3 m.

stk. 2. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på vedhæftede kort, og der skal sikres det på kortet viste over sigtsareal .
stk. 3. Til vejen A - B og Randersvej må der ikke være direkte adgang
fra de tilgrænsende ejendomme.
stk. 4. Langs følgende veje og stier pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel, således som vist på vedhæftede kort:
V e j en A - B 5 m .
V e j C - d t i l L - M
3 m.
Stien a - b og grønne områder 1,5 m.

§ 6.

Bebyggelsens omfang og placering.
stk. 1. Intet byggeri må placeres nærmere end 50 m. fra skovdiget.
stk. 2. Intet byggeri må placeres nærmere end 160 m. fra vejforlægningen Skanderborg - Låsby - Houlbjergs vejmidte.

stk. 3. Langs markdigerne i områdets vest- og sydgrænse, pålægges
en byggelinie på 2,5 m. regnet fra digefoden som vist på
vedhæftede kortbilag.

stk. 4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.
stk. 5. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives
en højde der overstiger 8,5 m, over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

Bestillingsformular

Jensen & Kjeldskov A/S, København

stk. 6. Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet
tagetage.

stk. 7. Bygningernes facadehøjde må ^kke overstige 3,5 m, målt fra
terræn til skæring mellem facade og tagflade.

stk. 8. Tagets yinkel med det vandrette skal være mellem 25
Garager og udhuse må udføres med flade tage.

og 45 .

stk. 9. Garager,^udhuse og ligende mindre bygninger skal placeres i
naboskel eller mindst 1,5 m. fra naboskel. Garager må ikke
placeres nærmere vejskel end 5 m.

§ 7.
Bebyggelsens ydre fremtræden.
stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

stk. 2. Til udvendige bygnings sider må ikke anvendes materialer, som

efter byrådets skøn virker skæmmende og skal fortrinsvis bestå af mursten i farver, dannet af jordfarver, okker, terra
de sienna, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt, doden kop,
hvid eller sort. Med udtrykkelig dispensation fra kommunen,
kan også tillades en blanding af de nævnte farver. Det er dog
en forudsætning, at det holdes i d&mpede farver.
Til tagmaterialer må kun anvendes teglsten eller dertil henregnede materialer Manfe, samt blåsorte eller mokkafarvede
bølgeeternitplader.

§ 8.
Ubebyggede arealer•

stk. 1. De med priksignatur viste arealer, herunder et min. 35 m.
bredt bælte syd for skovdiget, må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsareal for bebyggelsen .
stk. 2. Mindst 10% af arealet skal udlægges som fælles opholdsareal
for området,
stk. 3. Terrænreguleringer på mere end - 1,0 m. i forhold til eksisterende terræn, må kun foretages med byrådets tilladelse.

stk. 4, Beplantning ved vej- og stisrkel skal finde sted på egen grund
og 3Q cm. fra yej og henlxold§yis stiskel.
stk.Sa, De på kgrtbilaget viste markdiger og beplantninger, .skal yed1 i geho l des af de enkelte lodsejere.

stk.5b. Ændring a,£ markdige:rne§ profil samt beskæring eller fjernelse af eksisterende sta.mmede t£^er, må kun ske efter byrådets
og grundejerforeningens godkendelse,

•& 9.
Forudsætning ' 'f. pr ibrug tagen af ny bebyggelse .

samt l ige nye boliger i området skal tilsluttes Hammel £ j e^nyarme
A,m.b,a,
,a f Ny bebygge
bebyggelse må ikke t§ge§ i brug før denne tilslutning
fl . sted.
. i
har fundet

Gyundej erforening »

stk,la. Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.
stk.Ib, Lodsejere langs det sydlige markdiges sydside ka,n optages
som medlemmer i grundejerforeningen.
stk, 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25% af de udstykkede grunde er solgt og når byrådet kræver det.

stk, 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse
af de i § 8 stk. l naeynte fællesarealer samt stiarealerne
a - b som nævnt i § 5 stk. 1.
stk. 4. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes•af byrådet.

§ 11.
Servitutter,

Der foretages ingen aflysninger af servitutter på området

Således yedtaget af Hammel
Hanpael, den 19. j u l i 1978
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Best

Hammel kommune
Gunner Severinsen
borgmester

P. Rasmussen
kommunaldirektør

Matr. nr. l al m.fl.
Frijsenborg Hovedgård,

Anmelder:

Hammel sogn

Hammel kommune
Torvegade 7
8450 Hammel
TILLÆG NR, l TIL LOKALPLAN NR, 2,

Under henvisning til lokalplan nr. 12 for Hammel kommune, fastsættes følgende ændringer i lokalplan nr. 2 med virkning fra
den 21. oktober 1981.
§ 2f stk. 2.

Lokalplan nr. 2 omfatter område A som vist på
kortbilaget og område B omfattes af bestemmelser i lokalplan 12.

§ 3, stk. 3.

Bestemmelsen ophæves.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975)
fastsættes følgende tillæg til lokalplan nr. 2, omfattende
matr. nr.laJL, l am, l an, l ao, l ap, l ag, l ar, l as, l at,
l au, l av, l ax, l ay, l az, l aæ, l aø, l ba, l bb, l bc,
l bd, l be, l bf, l bg, l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, l bn,
l ko / l bp, l bq, l br, l bs Frijsenborg Hovedgård, Hammel
sogn, samt alle parceller, der efter den 20. april 1982 udstykkes fra nævnte ejendomme.

kommune, den 21. april 1982
mer feeverinsen
borgmester
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^^p. Rasmussen
kommunaldirektør

Lokalplanens retsvirkninger.

Efter Hammel byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er o m f a t t e t
af planen ifølge kommuneplanlovens § 31, kun udstykkes,
bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med

planens bes temme l ser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som h i d t i l . Lokalplanen medfører heller ikke
i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der
er indeholdt i planen.
Hammel byråd kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under for-

udsætning 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.

