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Matr. nr. 20 n m.fl. Anmelder:
Hammel by, Hammel Hammel kommune

Torvegade 7
8450 Hammel

2EAPH1982

L O K A L P L A N N R, 12,

For et område i den nordøstlige del af Hammel by, mod nord
begrænset af Hammel lystskov, mod øst af pmfartsvejen, mod
syd af Stadionvej (Indre Ringgade - lokalplan nr. 6) og
mod vest af boligbebyggelse.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område.

§ 1.

Lokalplanens formål.

Gennem lokalplanen ønsker Hammel byråd

at sikre områdets anvendelse til idrætsformål,

at fastlægge rammer for idrætsanlæggets omfang og arealets
øvrige udformning ud fra hensyntagen til nærliggende bo-
ligområder og landskabelige værdier,

at fastlægge en arealreservation for naturgasledninger i
området.

§ 2. *
Område og zonestatus.

Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget
og omfatter følgende matrikelnumre: 6 av/ 9 ay
20 n samt dele af 6 d og 9 o'alle af Hammel by
og sogn, samt del af l a*' Fri j senborg Hovedgård,
samt alle parceller indenfor lokalplanens områ-
de, der efter den 2. februar 1981 udstykkes fra
nævnte ejendomme.



Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C og
D, som vist på kortbilaget.

Stk. 3. Område A og B er beliggende i byzone, og område C
og D overføres til byzone ved offentlig bekendtgø-
relse den 21. oktober 1981 af den endeligt vedtagne
lokalplan.

§ 3.

Områdets anvendelse.

Stk. 1. Område A skal anvendes til de på kortbilaget mar-
kerede bold- og tennisbaner samt klubhus.

Stk. 2. Område B skal anvendes til regnvandsbassin.

Stk. 3. Område C skal anvendes til parkeringsplads samt
indgang til idrætsområdet.

Stk. 4a. Område D skal anvendes til stadion med atletik-
anlæg og tilskuerpladser, desuden kan der anlæg-
ges træningsbaner med en vejledende placering,
som angivet på kortbilaget.

Stk. 4b. Større terrænreguleringer i den vestlige del af
område D må ikke finde sted nærmere end 10 m fra
skel mod boligområdet.

Stk. 4c. Et min. 35 m bredt bælte syd for skovdiget skal
henligge som fælled. Der må ikke foretages større
terrænreguleringer i dette bælte.

Stk. 4d. Et 20 m bredt bælte langs med omfartsvejen reserve-
res til naturgasledninger, som angivet på kortbila-
get.

§ 4.

Bebyggelse og anlæg.

Stk. 1. Der må kun opføres den for driften af området nød-
vendige bebyggelse, bygninger må kun opføres med
l etage og bygninger og anlæg må ikke ved deres
udseende eller på anden måde være skæmmende for
omgivelserne.



Stk. 2. Omkring det nye stadion skal mod nord og øst an-
lægges en min. 2,5 m høj jordvold, som beplantes
på den side, som vender bort fra stadion, medens
den side, som vender ind mod stadion skal anlæg-
ges med trinformede tilskuerpladser.

§ 5.

Vej- og stiforhold.

Stk. 1. Der må kun etableres vejadgang til område C,
hvorfra al adgang til idrætsområdet skal fore-
gå.

Stk. 2. Der skal anlægges de på kortbilaget markerede
stier inden for området.

§ 6.

Ændring af anden lokalplan.

Den på del af matr. nr. l a. Frijsenborg Hoved-
gård tinglyste lokalplan nr. 2 vedrørende land-
brugspligt på delområde B i lokalplan nr. 2, op-
hæves. (§ 3, stk. 3 i lokalplan nr. 2 ophæves).

§ 7.

Tilladelser fra andre myndigheder.

Stk. 1. Hammel byråd har den 24. september 1981 vedta-
get et tillæg nr. 8 til § 15-rammerne. Dette
tillæg er godkendt af Århus amtsråd den 13. ok-
tober 1981 som en nødvendig forudsætning for lokal-
planens gennemførelse.

Stk. 2. Uanset foranstående bestemmelser må område D
og C ikke tages i brug til ikke-jordbrugsmæs-
sige formål, før der er opnået tilladelse her-
til fra landbrugsministeriet.



I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages denne
lokalplan endeligt.

Hammel byråd, den 24. september 1981

borgmester
Rasmussen

kommunaldirektør

Lokalplan nr. 12 træder i kraft den 21. oktober 1981 ved of-
fentlig bekendtgørelse om lokalplanens endelige vedtagelse samt
Århus amtsråds godkendelse af tillæg nr. 8 til § 15-rammerne.

INDFØRT l DAGBOGEN FOR
RETTEN l SILKEBORG
DfiN 26APR.1982

LYST
Det bemærkes, at matr. nr. 6 av og 9 ay Hammel er inddraget
under matr. nr. 2o n iflg. L. M. skr. af 16/2 1982.




	FORSIDE
	LOKALPLANEN
	§ 1. Lokalplanens formål
	§ 2. Område og zonestatus
	§ 3. Områdets anvendelse
	§ 4. Bebyggelse og anlæg
	§ 5. Vej- og stiforhold
	§ 6. Ændring af anden lokalplan
	§ 7. Tilladelser fra andre myndigheder

	KORTBILAG

