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Lokalplanområdets afgrznsning, områdeinddeling og eksisterende boliger. 

LOKALPLANENS OMRADE 

Lokalplanen  omfatter  et  område  på  ca. 44 ha., som  i dag  anvendes til en  blanding af erhvervsvirk- 
somheder  og  boliger.  Lokalplanområdets afgraensning, områdeinddeling  samt  eksisterende  boliger i 
området  er  angivet  på  kortet herover. Der  drives  forskellige  former  for  erhverv  i  området  lige  fra 
fremstillingsvirksomhed  til  detailhandel.  Der  er  en  iojnefaldende  aktivitet  i  området  i  form af mar- 
kedsaktivitet  på  Ole RØmers  Vej. Markedet,  der  afholdes  i  weekender,  foregår  i  flere haller, hvor  der 
er opstillet  handelsboder  med  forhandling af både  nye og brugte  effekter. 

Lokalplanområdet afgraenses mod  vest af et  område til fritidsformål  med idraetsanlaeg, idraetshaller 
og klubhus.  Mod nord og  ost graenser lokalplanområdet op til det  åbne  land.  Mod  syd graenser om- 
rådet op til Århusvej og Gl.  Århusvej  samt  til  den  kommende  motorvej  mellem  Silkeborg og Århus. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanens formål 
Hensigten  med  lokalplanen er at fastlaegge den  fremtidige  anvendelse af området  under  hensyntagen 
til den  udvikling,  der  faktisk har fundet  sted.  Lokalplanens  formål  er: 

- at  sikre  udviklingsmuligheder  for  såvel  eksisterende  som  fremtidige  virksomheder, 
- at  differentiere det samlede  erhvervsområde  i  delområder til forskellig  anvendelse  sådan,  at  der 

i  Låsby kan tilbydes  grunde og etableringsmuligheder  for  forskellige  typer erhverv, 
- at praecisere vilkårene for  etablering af boliger, 
- at  skabe  mulighed  for faelles parkering  for  områdets  virksomheder, 
- at  skabe  ensartede  bestemmelser  om  opholdsarealer og beplantning,  herunder at oplag  fremover 

kun  kan  ske  i  lukkede  varegårde. 
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Lokalplanen  afloser  lokalplan nr. 56 og partielt  byplanvedtEgt nr. 2 og  overforer  et  område  fra  land- 
zone til byzone. 

Miljsforhold 
For at  modvirke  nabogener  opdeles  lokalplanområdet  i  tre  områdetyper: 

A. Blandede  bolig-  og  erhvervsområder  (delområde  I  a  og  I  b). 
B. Områder  til  let  industri  (delområde 11). 
C. Områder  til  stgrre  fremstillings-,  transport- og engrosvirksomhed  samt pladskraevende detail- 

handel  (delområde III). 

I områder  til  blandet  bolig  og  erhverv Ønskes det at  beskytte  de  eksisterende  boliger  mod  gener 
fra  områdets  virksomheder. 

I blandede  bolig- og erhvervsområder  må  der  ikke  etableres  virksomheder,  som  på  grund af stoj, 
lugt  eller  andet  kan  medfore  nabogener. 

Områder  til  let  industri har overvejende  erhverv  men også enkelte boliger. Områder til let  industri 
danner  en  beskyttende braemme op til de  blandede  bolig-  og  erhvervsområder. 

Miljotilpasningen  skal  ske  ved, at  virksomheder  med  stojende anlaeg, emmission af lugtende  eller 
sundhedsfarlige midler, eller  virksomheder  med  andre  typer af nabogener kun etableres,  såfremt 
forureningskilderne  gives  en  sådan  placering  eller  udformning,  at gaeldende graensevaerdier overhol- 
des.  Eksempelvis  kan  stojende ventilationsanlaeg placeres  på  jorden  i  en  bygning  eller på en  tag- 
flade,  som  vender  bort  fra  det  blandede  bolig-  og  erhvervsområde. 

Eksisterende  enkeltboliger  i  områder  til  let  industri  foreslåes  på laengere sigt  nedlagt  fx  ved  inddra- 
gelse til erhverv.  Der  må  ikke  etableres  boliger,  kontor- og  serviceerhverv  eller  andre fdsomme er- 
hverv, som kan  medfore skaerpelser af miljflvilkårene  for  andre  virksomheder. 

Områder  til stØrre fremstillings-,  transport- og engrosvirksomhed  samt  pladskrævende  detail- 
handel har udelukkende  erhverv.  Områderne  ligger  med  en  afstand af minimum 100 m til narmeste 
folsomme  anvendelse  (fx  en bolig). 

I  områder  til  storre  fremstillings-,  transport- og engrosvirksomhed  samt pladskraevende detailhandel 
er der mere  lempelige graenser for stoj, rØg, lugt og andre  nabogener  end  i  de  andre  områdetyper. 
Der kan ikke  etableres boliger, kontor- og serviceerhverv,  fodevarevirksomheder  eller  andre  typer af 
folsomme  erhverv,  som  kan skaerpe miljokravene. 

Stojende  aktivitet  reguleres  ved fastsaettelse af anvendelsesbestemmelser  for  de  forskellige  del- 
områder.  Desuden  reguleres  stojende  aktivitet  gennem  miljolovens  bestemmelser om graensevaerdier 
for  stoj. Graensevaerdierne for  stoj  indenfor  lokalplanområdet  varierer  for  de  forskellige  delområder. 
Aktiviteter  i  lokalplanområdet må ikke  påfore  omgivelserne  et  stojniveau,  der  overstiger  Miljo- 
ministeriets til enhver tid vejledende graensevaerdier. De gaeldende regler fastsaetter folgende  stoj- 
niveauer  for  lokalplanens  delområder: 
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I OMRÅDETYPE 

I 
Delområde I a-b  og II: 
Områder  for  blandet  bolig- 
og erhvervsbebyggelse. 

I 

Delområde III: Erhvervs- og 
industriområder  med  forbud 
mod  generende  virksomhed. 

Mandag - Fredag kl. 
dandag - Fredag kl. 18.00-22.00 lcbrdag 
17.00-18.00 lardag kl. 14.00-22.00 scbn- 
;l. 07.00-14.00 og helligdag kl. 

07.00-22.00 

55 45 

Lokalplanens  delområder 

4lle dage kl. 22.00- 
17.00 

40 

60 

Tabel 1: Vejledende 
graensevaerdier for 
stcbjbelastning fra 
virksomheder milt 
udenders. Tallene er 
angivet som det aek- 
vivalente, korrigere- 
de stejniveau i 
dB(A) som funktion 
af tidsrum og områ- 
detype. Kilde: >>Vej- 
ledning fra milje- 
styrelsen - Ekstern 
stcbj fra  virksomhe- 
der<<, vejledning nr. 
511984. 

Lokalplanområdet  opdeles  i  fem  delområder  med  folgende  anvendelsesbestemmelser: 

Delområde  I  a og I b: Blandet b o b  erhverv 
Der  må kun opfores  eller  indrettes  bebyggelse  til  service-,  lager- og engrosvirksomhed  samt  lettere 
håndvaerks-, vaerksteds- og  industrivirksomhed,  der  ikke  medforer  gener  i  form af rog,  stoj,  lugt  el- 
ler rystelser. Der  kan  etableres 1 bolig  for ejer, portner  el.  lign.  i  tilknytning til den  enkelte  virksom- 
hed. 

Delområde II: Let  industri 
Der  må  kun  opfores  eller  indrettes  bebyggelse til industri,- vaerksteds- og  håndvaxksvirksomhed, 
entreprenor-,  vognmands- og lagervirksomhed  samt  engrosvirksomhed og lignende. 

Delområde  III: Starre  fremstillinm-.  enpros- OP transeortvirksomhed  samt  eladskraevende de- 
tailhandel 
Der  må  kun  opfores  eller  indrettes  bebyggelse til industri-, håndvaerks-, vzrksteds-, transport-,  la- 
ger- og engrosvirksomhed  med  dertilhorende  administration  samt pladskraevende detailhandel  som 
autoforhandler og tommerhandel. 

Delområde IV: Offentligt  formål 
Området  må  kun  anvendes til beplantningsbaelte samt  parkeringsplads. 

Lokalplanens  bestemmelser gaelder ved  fremtidig  etablering af ny bebyggelse  eller  udvidelse af ek- 
sisterende  bebyggelse.  Hidtidig  lovlig  bebyggelse og anvendelse  i  området kan fortsaette uhindret 
uanset  lokalplanens  bestemmelser. 

Bebyggelsens omfang og  placering 
Ledige  arealer  indenfor  lokalplanområdet  udbygges  efter et fleksibelt  princip.  Der fastlaegges ikke 
en  egentlig  udstykningsplan.  De  ubebyggede  områder  kan  udstykkes  i  store  og  små  grunde  efter  be- 
hov, dog indenfor  folgende graenser: 

Delområde  I  a og II: mindst 2500 m2. 
Delområde  I b: mindst 1000 m2  og hojst 1500 m2. 
Delområde III: mindst 4000 m2. 
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Bestemmelserne  for  bebyggelsens  omfang,  hojde mv. fremgår af nedenstående  skema: 

Ubebyggede arealer 
Langs  lokalplanområdets  nordlige og ostlige graense etableres  en taet og sammenhaengende  beplant- 
ning  med  minimumsbredde som vist  på  kortbilag nr. 2. Beplantningen  skal vaere egnstypiske trae- 
og buskarter, som  danner  en taet,  hØj og sammenhaengende  beplantning  ud  mod  det  åbne  land. 

Byrådet laegger  vzegt på, at  erhvervsområdet  set  fra  Hammelvej og motorvejen fremtraeder gront og 
ryddeligt. 

På den  baggrund udlaegges arealet  mellem  vejskel og vejbyggelinie  langs  Hammelvej  og GI. Århus- 
vej til beplantning.  Langs  Hammelvejs  vestlige  side  skal  beplantningen  bestå af lave  buske  og  en- 
keltstående traeer. Langs  vejens  ostlige  side  samt  langs  Gl.  Århusvej  skal  beplantningen  bestå af 
graes og enkeltstående  trzer. 

Langs  motorvejen,  Mosegårdsvej  samt  langs  Gl.  Århusvej og langs  nyudlagte  veje og stier i delom- 
råde  III udlaegges arealet  mellem  vejskel og vejbyggelinie til beplantning  i  form af  graes og  enkelt- 
stående traeer. 

For  hele  lokalplanområdet gaelder, at  oplagring  kun  må  finde  sted  i  bygninger  eller  indenfor  gård- 
arealer,  som er hegnet  med tzet hegn. 

Veje og parkering 
Der  må  ikke  etableres  nye  overkorsler  fra  privat  ejendom til Hammelvej,  Gl.  Århusvej  og  Århusvej. 

Delområde  I a, Ib,  II og IV  vejbetjenes  fra  de  eksisterende  veje  i  området,  som  er  Århusvej,  Gl. 
Århusvej,  Hammelvej,  Niels  Bohrs Vej og Ole  Romers Vej. 

Delområde  III  vejbetjenes  via  Gl.  Århusvej  fra  Mosegårdsvej.  Derudover  reserveres  areal til veje og 
stier  i  delområde  III  som  angivet  på  kortbilag nr. 2. 

Der  skal  mindst  reserveres  areal til parkeringspladser  svarende  til 1 plads pr. 50 m2  etageareal. Der 
skal etableres tilstraekkeligt mange  parkeringspladser til, at  parkeringen  kan  ske  på  egen  grund. 

I delområde  IV  er  der  mulighed  for  at  indrette  en  parkeringsplads. 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL 0VRIG PLANLÆGNING 

Regionplanen 
Lokalplanen er i  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i  Regionplan 1997 for &hus  Amt. 

Regionplanens  bestemmelser  om  detailhandel 
Det  fremgår af Regionplantillaeg nr. 6 om  detailhandel,  at  der  skal  redegores  for,  hvis saerligt areal- 
krzvende butikker  ikke  kan  indpasses  i  den pågaeldende bys  centrale  område.  I  Låsbys  tilfzlde  er 
de  områder, der i  kommuneplanen og regionplanen er udpeget til centerområder, fuldt udbyggede 
byområder.  Baggrunden for at  udpege  netop  disse  fuldt  udbyggede  områder er, at  det  er her den  ek- 
sisterende  private  service er beliggende.  Samtidig  er  områderne  beliggende  omkring  de to gennem- 
gående  veje  i  byen  og som sådan  trafikalt  velbeliggende.  Imidlertid  vil  opforelse af en  areal- 
kraevende butik  på  f.eks. 1500 m2 kraeve opkob af flere  allerede  bebyggede  ejendomme - hvilket  er 
urealistisk. Da  erhvervsområdet i naervaerende lokalplan er beliggende  meget taet på Låsby, samtidig 
med  at  det er trafikalt  velbeliggende  for  byen  og  byens naermeste opland,  er  det  oplagt  at  skabe  mu- 
lighed  for, at  de arealkraevende butikker  kan  etableres her. 

Der planlaegges for tre  butikker på maksimalt 2000 m2 stykket. De tre  butikker  kan - i  henhold til 
regionplantillaeg om detailhandel - kun omfatte  bil-,  campingvogns-,  lystbåde-  og  landbrugs- 
maskinforretninger og tommerhandeler  samt  byggemarkeder,  der  opfores  i  tilknytning til en  tom- 
merhandel,  og  som  udgor  en  integreret del af tommerhandlen.  Med  den  fastlagte  storrelse,  vil  butik- 
ker af den  art  kunne  betjene  området,  men  de  vil  ikke få en storrelse,  der gor  dem  i  stand  til  at til- 
traekke kunder fra et  storre  opland.  Butikkerne  placeres  omkring Gl. Århusvej. 

Kommuneplanen 
Delområde  I  a,  I  b, II og III er  omfattet af ,,Kommuneplan 1997-2009" for Ry Kommune.  Sidelo- 
bende  med  lokalplanen fremlaegges tillaeg  nr. 9 til Kommuneplan 1997-2009 med  det  formål at  mu- 
liggore  lokalplanens  gennemforelse. 

Rammebestemmelserne  for  område 6.E.5 aendres, så det  fremover  bliver  muligt  at  bygge  i  en  hojde 
op til 13 m  mod  tidligere 10 m. 

En lokalplan  der traeffer bestemmelser  for  område 6.E.5 skal  således  sikre, 

at  området  anvendes til erhvervsformål  i  form af industri-, vaerksteds-, lager og  engros- 
virksomhed  samt pladskraevende detailhandel  som  autoforhandler og tommerhandel  med  der- 
til horende administration samt salg af virksomhedens egne produkter, 

at  der i svrigt  ikke  etableres detailhandel i området, 

at  bygninger  i  området  opfores  med  maksimalt 2 etager  og med  en  maksimal  bygningshojde 
på 13 m, 

at  den  maksimale  bebyggelsesprocent for den enkelte  ejendom  ikke  overstiger 45%, og 

at  ingen  grunde i området  udstykkes  mindre  end 4000 m2. 

Område 6.N.7 afgraenses fra  område 6.N.6 og  rammebestemmelserne  for  område 6.N.7 aendres, så 
det fremover  bliver  muligt  at  etablere  parkering  i  området. 
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En  lokalplan  der traeffer bestemmelser  for  område  6.N.7  skal  sikre, 

at  området  anvendes til gront  område,  skovbevokset  areal og parkering, 

at  arealet  friholdes  for  byggeri, 

at  områdets  beplantning  vedligeholdes og bevares. 

Lokalplanlægning 
Lokalplanområdet  udgor en del af tidligere  vedtagne  lokalplan nr. 56 >>Mosegårdsvej<< og partiel  by- 
planvedtzegt nr. 2 >>Industriområde  i  Låsby<<,  som  ved  vedtagelse af narvaerende  lokalplan ophzeves 
på  de  ejendomme,  der  er  omfattet af lokalplanen. 

Zonestatus 
En  del af lokalplanområdet  er  beliggende i landzone.  Med  offentliggorelsen af byrådets  endelige 
vedtagelse af lokalplanen,  vil  den  del af området,  der  er  beliggende  i  landzone,  blive  overfort til by- 
zone. 

Spildevandsplanen 
En del af lokalplanområdet er  omfattet af spildevandsplanen.  For  den  resterende  del af lokalplan- 
området  udarbejdes  der tillaeg til spildevandsplanen. 

Varmeplanen 
Opvarmningsbehovet daekkes ved  individuel  naturgasfyring. 

Elforsyning 
Området  elforsynes  fra  Galten Elvaerk. 

Vandforsyning 
Området  vandforsynes  fra  Låsby  Korsvej Vandvaerk. 

KLAGEVEJLEDNING 

Når en lokalplan er endeligt  vedtaget,  kan  der  i  henhold til bestemmelserne  i 58, stk. 1 i  Lov  om 
planlaegning klages  over  retslige  sporgsmål.  Klage  skal  indgives  skriftligt til: 

Naturklagenaevnet, 
Frederiksborggade 15, 
1360 Kobenhavn  K. 

En  klage  skal vaere  nzevnet i haende senest 4 uger  efter,  at  den  endelige  lokalplan er offentliggjort. 
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LOKALPLAN NR. 94 

Lokalplan  for  et  område til bolig- og erhvervsformål  ved  Gl.  Århusvej i Låsby. 

I henhold  til  Lov om planlaegning (lovbekendtgorelse nr. 563 af 30. juni  1997 med  senere aendrin- 
ger) fastsaettes folgende  bestemmelser  for  det  i  afsnit 2 naevnte område. 

- at  sikre  udviklingsmuligheder  for  såvel  eksisterende  som  fremtidige  virksomheder, 

- at  differentiere  det  samlede  erhvervsområde  i  delområder til forskellig  anvendelse  sådan, 
at  der  i  Låsby  kan  tilbydes  grunde og etableringsmuligheder  for  forskellige  typer  er- 
hverv, 

- at praecisere vilkårene  for  etablering af boliger, 

- at  skabe  mulighed  for faelles parkering  for  flere af områdets  virksomheder, og 

- at  skabe  ensartede  bestemmelser  om  opholdsarealer og beplantning,  herunder  at  oplag 
fremover  kun  kan  ske  i  lukkede  varegårde. 

2. OMRÅDE OG ZONESTATUS. 

2.1 Lokalplanområdet afgraenses som vist  på  kortbilag nr. 3 og omfatter  folgende matr. nre.: 5eb, 
5ff, 7v, 7x, 7 z , 7 ~ ,  7ab,  7ak,  7al,7am,  7an,  7aq, 7ar, 7az,  7ao,  7ba,  7bb,  7bc,  lSf,  43 del af 
5ea,  7ag,  7ax og 8a Låsby by, Låsby  samt  9a,  9g,  9h,  9i,  9k,  9n,  9p, 9r, 9v, 9z, 9 ~ ,  9aa,  9ab, 
9ac,  9ad,  9ai, 9a1, 9ar, 9at, l o g ,   l l b ,   l l h   o g  del af 9q Flensted by, Låsby 

samt alle  parceller,  der  efter  den 3. maj 2000 udstykkes  fra  de naevnte ejendomme. 

2.2 Ved byridets offentlige  bekendtgorelse af den  vedtagne  lokalplan  overfores  det på kortbilag 
nr. 1 angivne  område  fra  landzone til byzone. 

3. OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.1 Lokalplanområdet  opdeles i delområde I a, I b, II, III og  IV  som angivet  på  kortbilag nr. 1. 

3.2  Delområde I a og I b  må  anvendes  til  blandet  bolig-  og  erhvervsformål.  Der  må kun opfores 
eller  indrettes  bebyggelse til service-,  lager- og  engrosvirksomhed  samt  lettere håndvaerks-, 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4. 

vzrksteds- og industrivirksomhed,  der  ikke  medforer  nabogener".  Der kan etableres 1 bolig 
for ejer, portner  el.  lign.  i  tilknytning til den  enkelte  virksomhed. 

Delområde  II må anvendes til let  industri.  Der  må  kun  opfores  eller  indrettes  bebyggelse til 
industri-, vaerksteds- og håndvaerksvirksomhed, entreprenor-,  vognmands- og lager- 
virksomhed  samt  engrosvirksomhed  med  dertil  harende  administration. 

I  delområde  III  må  der  kun  opfores  eller  indrettes  bebyggelse  til  industri-, håndvaerks-, vaerk- 
steds-,  transport-,  lager- og engrosvirksomhed  med  dertilhorende  administration  samt  plads- 
kraevende detailhandel  som  autoforhandler og  tommerhandel. 

Delområde  IV må kun anvendes til beplantningsbaelte og parkering. 

Inden for  lokalplanområdet  må  der  ikke  udaves  virksomhed,  hvortil  der af hensyn til forebyg- 
gelse af forurening  må  stilles saerlige afstandskrav  eller  andre saerlige beliggenhedskrav, jvf. 
miljobeskyttelsedovens  kapitel 5. 

Virksomheder  kan  indrette  lokaler til salg af egne produkter.  Herudover  kan der  ikke  bortset 
fra handel  med saerligt pladskraevende varer  foregå  detailhandel  i  området. 

UDSTYKNINGER 

4.1  Indenfor  delområde  I  a og II  må  ingen  grund  udstykkes  med  mindre  storrelse  end  2.500  m2 
ekslusive  eksisterende og udlagt  vejareal. 

4.2 Indenfor  delområde I b må  ingen  grund  udstykkes  med  en  storrelse,  der er  mindre  end 1.000 
m2  eller  storre  end 1.500 m2  eksklusive  eksisterende  og  udlagt  vejareal. 

4.3  Inden  for  delområde  III må der  ikke  udstykkes grunde mindre  end 4000 m2. 

5.  VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD 

5.1 Der  reserveres arealudlaeg til veje og stier,  som  angivet på kortbilag nr. 2. Veje udlaegges i  en 
bredde af 12  m. Stier udlaegges i en bredde af 3 m. Hvis  behovet  for  de  angivne  veje  og  stier 
forsvinder bortfalder arealreservationerne. 

5.2 På den  enkelte  erhvervsejendom  skal  der som minimum  reserveres  parkeringsareal  svarende 
til 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal.  Der  skal  etableres et tilstraekkeligt antal  parkerings- 
pladser til at daekke behovet på egen  grund. 

5.3 I  delområde  IV udlaegges areal til offentlig  parkering  som  angivet på kortbilag nr. 2. 

5.4  Grunde  beliggende  i  delområde II nord for  Århusvej  får  vejadgang  fra  Ole  Romers Vej. 
Grunde  beliggende  i  delområde II syd  for  Århusvej  får  vejadgang  fra  Århusvej. 

* Nabogener  omfatter  stoj,  luftforurening,  lugt, stov, rystelser,  tung  trafik  eller  andet, som kan 
virke  generende  over  for  boliger  eller  andre  folsomme  anvendelser  i  omgivelserne. 
Når  der  skal fastsaettes stojgraenser for de enkelte  virksomheder  anvendes  Miljostyrelsens til 
enhver tid gaeldende vejledning.  De  vejledende stojgraenser er vist på side III. 
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5.5 Grunde  beliggende i delområde I a og I  b får  vejadgang  fra  Niels  Bohrsvej,  Ole RØmers  Vej 
eller  Århusvej. 

5.6 Grunde  beliggende  i  delområde  III  får  vejadgang  fra  Mosegårdsvej  eller en af de  udlagte  veje 
i  delområde  III. 

6. TEKNISK  FORSYNING 

6.1  Lokalplanområdets  opvarmningsbehov  skal daekkes med  naturgas. 

7.  BEBYGGELSENS OMFANG OG  PLACERING. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

Der må ikke  placeres  bebyggelse,  herunder  varegårde  og  lign.  mellem  vejbyggelinie og skel, 
jvf. afsnit 7.2. 

Der udlaegges folgende  vej- og stibyggelinier  langs: 

Den  kommende  motorvej: 

Århusvej: 
Gl.  Århusvej: 
Hammelvej: 
Niels  Bohrs Vej: 
Ole  Romers Vej: 
Mosegårdsvej: 
Nye vejudlaeg: 
Nye stiudlaeg: 

50 m + hojdetillaeg fra  vejmidte og  25 m + hfljdetillzeg fra vej- 
kant naermest motorvej  ved tilslutningsanlzeg, 
10 m  fra  vejskel, 
20 m  fra  vejmidte, 
20 m  fra  vejmidte + hfljdetillaeg, 
12,s m fra  vejmidte, 
17 m fra  vejmidte, 
11 m fra  vejmidte, 
11 m fra  vejmidte, 
6,s m  fra  stimidte. 

Bygningernes  omfang  må  ikke  overstige 3 m3 pr. m2  grundareal.  Rumfanget  beregnes af hele 
den  del af bygningen,  som  er  over fzerdigt  terraen, herunder  evt.  kviste,  fremspring,  skorstene 
mv. 

I  delområde  I a, II og  III må  bebyggelsesprocenten  ikke  overstige 45  for  den  enkelte  ejen- 
dom. 

I  delområde  I  b  må  bebyggelsesprocenten  ikke  overstige 25 for den  enkelte  ejendom. 

I  delområde  I  a og II må  ingen  bygning  opfores  med  mere  end 1 etage  med  udnyttelig  tag- 
etage og bygningshojden  må  ikke  overstige 9 m. 

I  delområde  I  b  må  ingen  bygning  opfores  med  mere  end 1 etage med udnyttelig  tagetage og 
bygningshojden  må  ikke  overstige 8,s m. 

I delområde  III  må  ingen  bygning  opfores  med  mere  end  2  etager  og  bygningshojden  må  ikke 
overstige 13 m. Langs  Hammelvej  må  der i en  afstand  på 30 meter  fra  vejskel dog kun opfo- 
res  bygninger  i op til 10 meters  hojde  (se  bilag 1). 

Forretninger  der  handler  med szrligt  pladskrzvende varegrupper, må maksimalt  opfores  med 
et  bruttoetageareal  på i alt 2000 m2. 
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8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

8.1 Til udvendige  bygningssider  må  ikke  anvendes  materialer,  som  efter  byrådets  skon  virker 
skaemmende. For at  skabe  storre sammenhaeng i  området  skal  vedligeholdelse af eksisterende 
bygninger og fremtidige  nybyggerier  vurderes  visuelt  i  forhold  til  placering,  udformning,  ma- 
teriale- og farvevalg. 

8.2  Skiltning og reklamering  må kun finde  sted  efter  fglgende  retningslinier: 

Ved hovedindkorslen til en  ejendom  må  der  anbringes  et  skilt.  Skiltet  må  ikke  placeres naer- 
mere  skel  mod vej  end 2 m, og det må  ikke vaere til gene  for  den  frie  oversigt. 

På den  del af bygningsfacaden,  der  vender mod Hammelvej,  Århusvej  eller  Gl.  Århusvej, kan 
der  kun  skiltes  med  firmanavn.  Firmanavnet  må  kun naevnes  6n gang. 

Der  må  ikke  skiltes  på  bygningernes  tage. 

9.  UBEBYGGEDE  AREALER 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Langs  Hammelvej  nord  for  Århusvej udlaegges arealet  mellem  vejskel og  vejbyggelinie  til 
beplantning.  Langs  hammelvejs  vestlige  side  skal  beplantningen  bestå af lave  buske og  en- 
keltstående traeer. Langs  vejens  ostlige  side  samt  langs  Gl.  Århusvej  skal  beplantningen  bestå 
af  graes og enkeltstående traeer.  Traeerne skal udvaelges blandt  egnstypiske  overvejende  lov- 
faeldende arter. 

Beplantningsbaeltet etableres og vedligeholdes af den  enkelte  grundejer. 

Der  må  ikke  finde  oplagring  sted  på  det  beplantede  areal og mellem  vejbyggelinien og 
bygningsfacaden. 

Langs  motorvejen,  Mosegårdsvej  samt  langs  Gl.  Århusvej og  langs nyudlagte  veje og stier  i 
delområde III udlaegges arealet  mellem  vejbyggelinie og vejskel  med graes og enkeltstående 
traeer. 

Der udlaegges i  ovrigt beplantningsbaelte i  delområde III som  angivet på kortbilag nr. 2. 
Beplantningsbaeltet udlaegges i en bredde af 5 m og vedligeholdes af grundejerforeningen. 

Oplagring kan kun finde sted  i  bygninger  eller  indenfor  gårdarealer,  som er hegnet  med taet 
hegn. 

Ubebyggede  arealer  skal  ved  beplantning,  befzstning  eller  lignende  gives  et  ryddeligt  udse- 
ende. 

Terraenregulering på  mere  end +/- 1,O m  i  forhold til eksisterende terraen må  kun  foretages 
med  byrådets  tilladelse. 
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10. FORUDSÆTNING  FOR  IBRUGTAGEN AF NY  BEBYGGELSE 

10.1 Ny  bebyggelse  må  ikke  tages  i  brug  for  der  er  etableret  parkerings- og opholdsarealer  samt 
beplantningsbaelter, som  angivet  i  afsnit 5.3,9.1 og 9.2. 

10.2 Ny bebyggelse - der  fordrer  installering af nyt varmesystem - må  ikke tages  i  brug, far der  er 
etableret  tilslutning til naturgasnettet. 

11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN  OG  BYPLANVEDTÆGT 

11.1 Lokalplan nr. 56 for  et  område til  erhvervsformål  ved  Gl.  Århusvej,  der  er  vedtaget af Ry by- 
råd den 10. december  1991, ophaeves. 

11.2  Partiel byplanvedtaegt nr. 2 for  et  industriområde i Låsby, der er  vedtaget af Ry byråd  den 16. 
december  1974, ophaeves. 

12.  GRUNDEJERFORENING 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

13. 

Der  skal  oprettes  en  grundejerforening  med  medlemspligt  for  samtlige  ejere af grunde  inden- 
for  delområde III. 

Grundejere  i  delområde  I  a,  I  b og  II kan frivilligt  tilslutte sig  grundejerforeningen. 

Grundejerforeningen  skal  oprettes, når byrådet kraever det. 

Grundejerforeningen  skal  forestå  drift og vedligeholdelse af faellesarealer og faellesanlaeg i 
lokalplanområdet. 

Grundejerforeningens vedtaegter skal  godkendes af byrådet. 

Grundejerforeningen  skal,  efter  krav fra  byrådet,  optage  medlemmer  fra tilgraensende områ- 
der, sammeslutte  sig  med  en  eller  flere  grundejerforeninger  for  tilgrznsende  områder  eller 
opdele  foreningen  i to eller  flere selvstaendige foreninger. 

TILLADELSER  ELLER  DISPENSATIONER FRA ANDRE  MYNDIGHEDER 

13.1 Der er landbrugspligt  på  en  del af området.  Landbrugspligten  er dog  ikke til hinder  for, at  by- 
rådet  kan  tillade,  at  arealet  tages  i  brug til det  i  lokalplanen  angivne formil. Men  indtil  da 
skal  arealet  drives landbrugsmaessigt efter  landbrugslovens regler.* 

~ 

* O haevelse  af landbrugspligten  sker  i  forbindelse  med 
u s stykningen.  Landbru  smmisteriet kan , i  forbindelse  med 
stille  betingelser  i  med B Ør af landbrugslovens 9 4, stk.  4, 
3 om afhaendelse  af ejendommens Øvrige jorder til 
ejendom. 
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14.  LOKALPLANENS  BLIVENDE  RETSVIRKNINGER 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

15. 

Efter  byrådets  endelige  vedtagelse  og  offentliggorelse af lokalplanen,  må  ejendomme,  der  er 
omfattet af planen,  ifgl.  planlovens 8 18 kun udstykkes,  bebygges og i  ovrigt  anvendes  i  over- 
ensstemmelse  med  planens  bestemmelser. 

Den  eksisterende  lovlige  anvendelse af en  ejendom må fortsaette som  hidtil.  Lokalplanen 
medforer  heller  ikke i sig selv  krav om  etablering af de anlaeg og bebyggelser,  der er inde- 
holdt  i  planen. 

Byrådet  kan  meddele  dispensation  til  mindre  betydende  lempelser af lokalplanens  bestem- 
melser  under forudsaetning af, at det  ikke aendrer hovedprincipperne  i  lokalplanen. 

Vesentlige afvigelser  fra  lokalplanen  kan  kun  gennemfores  ved  tilvejebringelse af en ny 
lokalplan  med  offentliggorelse og mulighed  for fremsaettelse af indsigelser  og aendringsfor- 
slag. 

Private  tilstandsservitutter,  der er uforenelige  med  lokalplanen fortraenges af denne.  Andre 
private  servitutter kan eksproprieres, når det  vil vaere  af vaesentlig betydning  for  virkeliggo- 
relsen af planen. 

I henhold  til 8 47 i  Lov  om planlaegning kan  der  foretages  ekspropriation af private  ejen- 
domme eller  rettigheder over  ejendomme, når ekspropriationen  vil vere  af vaesentlig betyd- 
ning  for  virkeliggorelsen af planen. 

Lokalplanen  indeholder  i  afsnit 2.2 bestemmelser  om,  at  arealer  overfores  fra  landzone til by- 
zone.  Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigorelsesafgift  (Lov nr. 324 af 18. juni 
1969 om frigorelsesafgift). 

Forhold,  der  ikke  er  reguleret af lokalplanen er omfattet af de  almindelige 
bebyggelsesregulerende  bestemmelser  i  byggelovgivningen. 

VEDTAGELSESPÅTEGNING. 

Således  vedtaget af Ry byråd,  den 8. Q4.9 LL.J# zbi977 
1 

~. 

l @h I 

Kommunaldirektor 
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Lokalplanområdets  afgrænsning Kortbilag nr. 1 
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Lokalplanbestemmelser Kortbilag nr. 2 
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Matrikelkort Kortbilag nr. 3 
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Ry Kommune 
TILLÆG  NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2009 

Område til erhvervsformål i Låsby 

Rammeomrider 

I henhold  til Lov  om planlaegning (lovbekendtgorelse nr. 563 af 30.  juni  1997 med  senere aendrin- 
ger)  offentliggores  hermed tillzg nr. 9  til  kommuneplan  1997-2009  for Ry Kommune. 

Formålet  med  kommuneplantillzgget  er at  justere  rammebestemmelserne  for  rammeområde 6.E.5 
og del af 6.N.6. 

Rammebestemmelserne  for  område 6.E.5 aendres, så det  fremover  bliver  muligt  at  bygge  i  en hØjde 
op til 13 m  mod  tidligere 10 m. 

For  det  på  ovenstående kort viste  område  6.E.5 fastsaettes folgende  rammer  for  lokalplanlzgningen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Området  anvendes til erhvervsformål  i  form af industrivirksomhed  samt pladskrzvende  de- 
tailhandel som  autoforhandler og tommerhandel  med  dertil hØrende administration. 

Bygninger  i  området  kan  opfores  med  maksimalt 2 etager og med  en  maksimal  bygnings- 
hojde  på 13 m. 

Den  maksimale  bebyggelsesprocent  for  den  enkelte  ejendom  må  ikke  overstige  45%. 

Ingen  grund i området må udstykkes  med  mindre  end  4000 m2. 

Der  må  ikke  etableres  detailhandel i området  bortset  fra salg af szrligt pladskraevende vare- 
grupper og virksomhedernes  egne produkter. 
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Område  6.N.7 afgraenses fra  område 6.N.6 og  rammebestemmelserne  for  område  6.N.7 aendres, så 
det fremover bliver  muligt at etablere  parkering i området. 

For  det på omstående  kort  viste  område 6.N.7 fastsaettes folgende  rammer for  lokalplanlaegningen: 

1. Området  anvendes til  gront område, skovbevokset  areal og parkering. 

2. Arealet  friholdes  for  byggeri. 

3. Områdets  beplantning  vedligeholdes og bevares. 

VEDTAGELSESPATEGNING. 

Forslaget  er  vedtaget af  Ry Byråd  den B., U6& Zm27 Y 

l 
Kommunaldirektor 
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