RY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 99 - Mølleskolen
Lokalplan for et offentligt område ved Skanderborgvej, Møllevej og Bodalsvej.
13. august 2001

INDLEDNING

Hvad er en lokalplan

En lokalplan er en plan for et afgrænset område
af kommunen.
Lokalplanen bestemmer, hvordan den fremtidige
udvikling i et område skal være. En lokalplan
fastsætter bindende bestemmelser for grundejere,
lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom
og om bebyggelsens regulering m.v.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen består af 4 dele:
1. En beskrivelse, der fortæller om baggrunden
for lokalplanen, en gennemgang af områdets
historie, eksisterende forhold samt områdets
fremtidige brug.
2. En redegørelse med oplysninger om lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for
området.
3. Lokalplanens bestemmelser indeholder de juridisk bindende bestemmelser for områdets
bebyggelse og øvrige anvendelse.
4. Kortbilag.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for at udarbejde og vedtage en lokalplan er “Lov om planlægning”. (Lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997).

Tinglysning

Når Byrådet har vedtaget en lokalplan, bliver den
tinglyst på de ejendomme, planen omfatter.

Offentliggørelse

En lokalplan sendes i offentlig høring i 9 uger
med det formål, at borgere, foreninger m.v. kan
vurdere forslaget med henblik på at komme med
indsigelser og ændringsforslag.

Yderligere oplysninger kan fås på Teknisk Forvaltning:
Tlf. 86 89 15 55
Telefontider:
Man-onsdag:
Torsdag:
Fredag:

9.00-15.00
9.00-18.00
9.00-13.00

Åbningstider:
Man-fredag:
Torsdag tillige:

10.00-12.30
15.00-17.30
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Kort i 1:15.000 over området
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Lokalplanområdet
Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse

Denne lokalplan omfatter området ved Mølleskolen i Ry.
Området, der er vist på den modstående side, er på
ca. 3 ha.

Områdets afgrænsning

• Mod nord afgrænses området af Skanderborgvej,
• mod syd af Bodalsvej,
• mod øst af boligområdet langs med Gudrunsvej, og
• mod vest af boligområdet langs med Møllevej
og Ry Mølle.

Baggrund for lokalplanen
Baggrunden for udarbejdelse af en lokalplan for
dette område er:
• at sikre området til offentlige formål,
• at åbne mulighed for at Mølleskolen kan udbygges,
• at fastlægge retningslinier for materialevalg
ved om- og tilbygninger,
• at sikre skolens område og funktioner i samspil
med det omliggende byområde, og
• at tilvejebringe sikre adgangsforhold for Mølleskolens brugere.
Byggeprogram

I forbindelse med om- og tilbygningen af Mølleskolen er der udarbejdet et byggeprogram, der
danner baggrund for udvidelse af skolen.
Byggeprogrammet tager også højde for skolens
anvendelse til fritidsformål.

Historisk baggrund
Mølleskolen

Mølleskolen blev opført i 1896 af lærer Grand,
som erstatning for Grands privatskole på Klostervej.
Skolen på Skanderborgvej blev indrettet med sko4
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lestue i østfløjen og bolig mod vest. Allerede året
efter tilbyggedes en fløj med blandt andet en lille
lærerindebolig.
Stationsbyens indbyggere havde et ønske om, at
sognerådet stod for driften af byens skole på lige
fod med sognets øvrige skoler. Skolespørgsmålet
var et stridspunkt mellem stationsbyen og sognerådet. I 1900 blev stationsbyens første repræsentant postbud Julius Christensen indvalgt i sognerådet og kom således til at deltage i de lange forhandlinger, der medførte køb af Grands skole i
1901.
Den nu offentlige skoles leder blev lærer Fjeldsted, som allerede inden ændringen havde afløst
lærer Grand.
Skolespørgsmålet kom på ny op at vende i begyndelsen af det nye århundrede, efter at lærer Fjeldsted forgæves havde søgt sognerådet om arealer
ved skolen til lege- og idrætsplads. Fjeldsted opkøbte derfor selv arealer som han tilsåede og tilplantede, hvorefter han tilbød dem gratis til sognerådets overtagelse. Sognerådet sagde nej tak under
henvisning til, at andre skoler i sognet måske ville
have samme forhold.
Grands privatskole
fotograferet i 1901

Det blev derfor Håndværker- og Borgerforeningen
som overtog arealerne, hvor der i øvrigt blev på5
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lagt en servitut om at de aldrig måtte sælges eller
pantsættes, samt at arealerne skulle benyttes som
legeplads for skolens elever såvel som markedsplads. Ry Håndværker- og Borgerforeningen afhændede arealet til Ry Kommune i 1947.
I dag udgør pladsen stadig skolens idrætsplads.
I 1969 blev der placeret 2 midlertidige pavilloner i
skolegården/på sportspladsen. Pavillonerne anvendes forsat.
I takt med Ry Bys udvikling er der sket om- og tilbygning af Mølleskolen en hel del gange. Den seneste tilbygning skete i 1994 med det formål at
skabe plads til skolefritidsordningen.
Samtidig med tilbygningen blev der etableret stiforbindelse til Bodalsvej.
Deklarationen fra 1905 blev aflyst i 1993 i forbindelse med udvidelse af skolen med skolefritidsordningen, med den begrundelse at størstedelen af
arealet stadigvæk anvendes, “og formentlig fortsat
vil blive anvendt til idrætsplads for skolens elever”.
Skolen ændrede i 1972 navn fra Ry Folke- og Realskole til Mølleskolen.

Eksisterende forhold
Området i dag

Lokalplanområdet omfatter selve Mølleskolen
med den ældste del placeret ud mod Skanderborgvej og de nyere bygninger som specialklassefløj,
gymnastiksal og bygninger indeholdende skolefritidsordningen mod Bodalsvej og sportspladsen.
Mod Skanderborgvej benyttes den tidligere skoleinspektørbolig “Rossens villa” til skolefritidsordning og naboejendommen benyttes til ungdomsskole.
I det sydvestlige hjørne af området, er der etableret Kommunal Tandpleje.
6
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Derudover omfatter området to ejendomme mod
Skanderborgvej. Ejendommen Skanderborgvej 42
benyttes til bolig for flygtninge og ejendommen
Skanderborgvej 44 til revisionskontor.
Adgangsforhold

Adgangen til Mølleskolens hovedindgang sker fra
Skanderborgvej. Fra den østlige side af skolen er
der adgang fra Gudrunsvej. Fra den vestlige side
er der adgang fra Møllevej.
Der er stiforbindelse fra Bodalsvej og Møllevej til
skolen.
Adgangen fra Møllevej benyttes endvidere til afog pålæsning af elever.
På ejendommen Skanderborgvej 44 er der tinglyst
vejadgang samt tilladelse til parkering på en del af
skolens areal.

Parkering

Der forefindes i dag 20 parkeringspladser foran
skolen og 7 ved adgangen fra Gudrunsvej.
Der er i aftentimerne mulighed for at benytte skolegården til parkering.
Ved Kommunale Tandpleje er der etableret 7 parkeringspladser til eget brug, og langs med Møllevej er etableret et parkeringsareal, der kan anvendes af bolig- og centerområdet vest for Møllevej.

Trafikforholdene

De trafikale forhold på Møllevej er i tidsrummet
fra 7.45 til 8.00 ret problematiske, idet der i gennemsnit er 10-12 biler – enten på vej ind fra Skanderborgvej eller fra Bodalsvej samtidig med at:
•
•
•

der bliver parkeret i en kortere periode,
der kommer en hel del cyklister til cykelparkeringen på Møllevej, samt
gående færdsel til skolen

Disse problemer er søgt løst ved udarbejdelse af
en samlet trafikplan for området ved skolen og de
omliggende veje og stier – se afsnittet om trafikplanen under ”Fremtidige forhold”.

Fremtidige forhold
Lokalplanens indhold
7
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tidige anvendelse af området til offentlige formål.
Områdets anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i områderne I og II som
vist på kortbilag nr. 2.
Område I - Mølleskolen
Offentligt område til skole- og fritidsformål. Området er opdelt i:
Område I a – område til skole- og fritidsforhold
langs med Skanderborgvej.
Område I b – område til skole- og fritidsformål
mod Bodalsvej samt til Kommunal
Tandpleje.
Område II – Møllevej
Offentligt område til vej, parkeringsareal samt afsætningsplads for skoleelever.

Bebyggelse

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for om- og
tilbygninger samt for nybyggeri.
Der bør ved om- og tilbygninger samt ved nybyggeri anvendes miljøvenlige materialer, ligesom de
anvendte materialer bør kunne bortskaffes uden at
forurene unødigt.
I område I b skal ny bebyggelse placeres indenfor
den på kortbilag nr. 2 viste byggelinie.
Langs med Skanderborgvej (område I a) skal ny
bebyggelses placeres min.10 m fra vejmidte.

Adgangsforhold

Lokalplanen sikre at der på Møllevej (område II)
kan ske af- og pålæsning af elever.

Parkering

Lokalplanen åbner mulighed for, at der etableres
19 parkeringspladser langs med Møllevej.
Parkeringspladserne skal dække parkeringsbehovet for bolig- og centerområdet vest for Møllevej.

På Mølleskolens nordlige område etableres der 60
parkeringspladser til dækning af skolens parkeringsbehov.
8
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De 7 parkeringspladser ved adgangen fra
Gudrunsvej nedlægges.
Byggeplads
I byggeperioden kan der indrettes byggeplads og
placeres pavilloner udenfor den på kortbilag nr. 2
viste byggelinie. Bebyggelsen og pavillonerne må
ikke placeres indenfor 15 m fra skel mod
Gudrunsvej.
Byggepladsen skal indrettes med adgang fra Bodalsvej.

Facade af Mølleskolen mod Skanderborgvej
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Trafikplanen

I forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen for
området omkring Mølleskolen er der foretaget en
registrering af trafikbelastningen.
Denne registrering viser at trafikbelastningen i
området er markant højere mellem kl. 7.00 og 8.00
end resten af døgnet.
Følgende registreringer er foretaget i dette tidsrum
i begyndelsen af marts 2001:
Der er registreret følgende antal biler:
Møllevej:

Mod Skanderborgvej
Mod Bodalsvej
Bodalsvej: Mod Møllevej
Mod Gudrunsvej
Gudrunsvej: Mod Skanderborgvej
Mod Bodalsvej

40 stk.
40 stk.
33 stk.
45 stk.
26 stk.
66 stk.

Der er registret følgende antal afsætninger af elever i det nævnte tidsrum:
•
•
•

Gudrunsvej: ca. 65
Møllevej: ca. 20
Bodalsvej ca. 10

Byrådet vil arbejde for at en realisering af lokalplanens bestemmelser vedr. parkering og af- og
påsætningspladser samt følgende trafikforhold
udenfor lokalplanområdet sker senest et år efter
lokalplanens vedtagelse:
•

•
•
•
•

Afspærring for biler/etablering af cykelsluser på Skaftesvej syd for Bodalsvej, og
Bodalsvej henholdsvis øst og vest for
Gudrunsvej.
Vendemuligheder i krydset Bodalsvej –
Møllevej.
Etablering af af- og pålæsningsplads for
elever på Isagervej ved Gyvelparken (ikke
vist på kortet på næste side).
Kanalisering af svage trafikanter fra østlige stiudmunding og afsætningsplads på
Isagervej til fodgængerovergang.
40 km hastighedszoner på Skanderborgvej
mellem Isagervej og Møllevej, samt på
Isagervej mellem Mossøvænget og Skanderborgvej.
10
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•
•
•

Trafikdæmpende foranstaltninger på Ny
Kirkevejs nordlige del og på Gudrunsvej
syd for indkørslen til Mølleskolen.
Ensretning af Knudsvej fra Skanderborgvej.
Opsætning af indkørselsforbudt skilte uden
særlig ærinde på Gudrunsvej og Ny Kirkevej fra Skanderborgvej.

Byrådet vil endvidere på sigt sammen med Århus
Amt arbejde for en forbedring af udkørselen fra
Isagervej til Skanderborgvej eventuelt med højre/venstresvingsbaner, lysregulering ved Møllevejs udmunding i Skanderborgvej og stitunnel under Skanderborgvej ved Stadion Allé.

A. Lokalplanens forhold til anden planlægning
11
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Regionplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for Århus Amt 1997.

Kommuneplanen

Kommuneplanen for Ry Kommune blev vedtaget
af Byrådet den 12.december 2000.
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 1.D.3 Mølleskolen og en mindre del af rammeområde
1.C.1.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i Kommuneplanen.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er
der udarbejdet kommuneplantillæg (01-00), der
øger rammeområde 1.D.3, samt åbner mulighed
for at der kan bygges 12 m i højden.

Lokalplanlægning

En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne nr. 13, 14 og nr. 64. Efter vedtagelsen af
lokalplanen vil lokalplan nr. 64 blive ophævet og
den del af lokalplan nr. 13 og 14, som bliver omfattet af denne lokalplan, vil ligeledes blive ophævet.

Zoneforhold

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Miljøloven

De vejledende grænser for støj fra veje skal overholdes.
Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om trafikstøj i boligområder.

Museumsloven

Findes der under jordarbejder grave, gravpladser,
ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Fundet skal straks anmeldes til Skanderborg Museum.

Lov om Bygningsfredning

En del offentlige bygninger (heriblandt skoler),
må hvis de er over 50 år eller er karakteriseret som
værende af høj bevaringsværdi, ikke nedrives eller
afhændes til private uden Skov- og Naturstyrelsens godkendelse.
12
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Den del af skolen der er over 50 år, er vist på kortbilag nr. 2.
Vejlovgivningen

Vejbyggelinier
Der er pålagt følgende byggelinier i henhold til
vejlovgivningen:
•
•
•
•

mod Skanderborgvej
mod Bodalsvej
mod Gudrunsvej
mod Møllevej

10 m
8m
8m
6m

Byggelinierne er tinglyst på de pågældende ejendomme.
Århus Amt er påtaleberettiget for så vidt angår
Skanderborgvej. På øvrige veje er Ry Kommune
påtaleberettiget.

B. Teknisk forsyning
Elforsyning

Sker fra Galten Elværk.

Vandforsyning

Sker fra Ry Vandværk.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet hører under forsyningsområdet
for Ry Varmeværk og forsynes i henhold til den til
enhver tid gældende varmeplan.

Kloakforsyning

Spildevand tilsluttes det offentlige kloaksystem.
Overfladevand føres så vidt muligt til nedsivning.

Dagrenovation

Affaldscontainere skal placeres afskærmet og efter
Arbejdstilsynet bestemmelser.

13
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Lokalplan nr. 99 - Mølleskolen
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med efterfølgende ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte
områder:

§

1.0

LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Formålet med denne lokalplan er:
• at sikre området til offentlige formål,
• at skabe gode adgangsforhold til lokalplanområdet,
• at åbne mulighed for at der kan ske udvidelse
af Mølleskolen, og
• at fastlægge retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræden.

§

§

2.0

OMRÅDE og ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1
og omfatter følgende matr. nre. 4 az, 4 bf, 4 br, 4
gk, 6 co og del af vejarealet “o” Siim By, Dover
samt alle parceller der efter den 16. maj 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, og II
som vist på kortbilag nr. 2.

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.0

OMRÅDETS ANVENDELSE
Område I - offentligt formål

3.1

Området må anvendes til skoleformål og fritidsformål der kan indpasses i området f.eks. skolefritidsordning, ungdoms- og aftenskole og Kommunal Tandpleje.

14
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Området er opdelt i:
Område I a – skole- og fritidsområde langs med
Skanderborgvej.
Område I b – skole- og fritidsområde mod Bodalsvej.
Område II - offentlige formål

§

§

3.2

Området må anvendes til vej- og parkeringsareal.

4.0

UDSTYKNING

4.1

Der må ikke foretages yderligere udstykning indenfor området.

4.2

Der kan ske sammenlægninger af de enkelte ejendomme indenfor området samt arealoverførsel
mellem de enkelte ejendomme.

5.0

VEJ-, STI- og PARKERINGSFORHOLD
Veje

5.1

Der er anlagt følgende vej inden for lokalplanområdet som vist på kortbilag nr. 2 og 3:
Vej A-B Møllevej udlægges i varierende bredde.

5.2

Der etableres mulighed for af- og pålæsning af
elever som vist på kortbilag nr. 3.
Byggelinier

5.3

På kortbilag nr. 2 er vist den byggelinie mod
Skanderborgvej der er pålagt i henhold til vejlovgivningen og tinglyst på de enkelte ejendomme.
Stier

5.4

Der er udlagt følgende stier inden for lokalplanområdet, som vist på kortbilag nr. 2:
Stierne er udlagt i en bredde af:
Stien a-b-c opdeles i fortov og cykelsti.

15
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Parkering
5.5

I område I a udlægges parkeringsareal som vist
på kortbilag nr. 2.
I område I b skal parkeringspladserne etableres i
nærheden af skolebygningerne.
Der skal i alt etableres 60 parkeringspladser i område I a og I b til dækning af Mølleskolens parkeringsbehov.

§

5.6

På matr. nr. 4 bf er tinglyst brugsret til parkering
og adgang til matr. nr. 4 az. Arealet er vist på
kortbilag nr. 2.

5.7

I område II udlægges 19 parkeringspladser som
vist på kortbilag nr. 3.

6.0

TEKNISK FORSYNING

6.1

Der må ikke fremføres luftledninger.

6.2

Området elforsynes fra Galten Elværk.

6.3

Varmeforsyningen sker i henhold til Ry Kommunes varmeplan.
Energiforbruget kan minimeres ved udnyttelse af
solvarme.

6.4

Kloakering udføres som separatsystem. Overfladevand føres til udledning i Rye Mølle Sø eller til
nedsivning.

6.5

Området vandforsynes fra Ry Vandværk.

6.6

Affaldsstativer/containere skal afskærmes og placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser.
Placeringen skal ske diskret i området.

§

7.0

BEBYGGELSENS OMFANG og PLACE16
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RING
Fælles for område I a og I b – Mølleskolen
7.1

Bebyggelse i området skal ske inden for de på
kortbilag nr. 2 viste byggelinier og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.

7.2

Bygninger må opføres med 2 etager.
Område I a

7.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade
må gives en højde, der overstiger 12 m over naturligt terræn eller et af bygningsmyndigheden godkendt niveauplan.
Område I b

§

7.4

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade
må gives en højde, der overstiger 10 m over naturligt terræn eller et af bygningsmyndigheden godkendt niveauplan.

8.0

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Fælles for alle områderne

8.1

Skiltning skal godkendes af Teknisk Udvalg.
Fælles for område I a og I b – Mølleskolen

§

8.2

Der kan placeres solfangere, som en integreret del
af tagkonstruktionen i område I.

8.3

Hvis der bygges med saddeltag skal der anvendes
røde teglsten.

9.0

UBEBYGGEDE AREALER og BEPLANTNING

9.1

Ved jordarbejde i nærheden af offentlige ledninger
på grundene, skal der ske anmeldelse til ledning-

17

BESTEMMELSER

sejerne.
9.2

Beplantning, etablering af hegn, befæstelse og
indretning af område I skal ske efter en beplantningsplan, som skal godkendes af Teknisk Udvalg.

9.3

De på kortbilag nr. 2 eksisterende træer må ikke
fjernes uden Teknisk Udvalgs tilladelse.
Tilladelse til fjernelse vil kun kunne gives, hvis
der er tale om udlevede eller syge vækster. Der vil
blive stillet krav om genplantning.

9.4

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ryddeligt udseende.

10.0

FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN

10.1

Ny bebyggelse i område I må ikke tages i brug,
før:
• de i § 5.5 angivne parkeringspladser er etableret.

§

§

11.0

SERVITUTTER

11.1

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanen, fortrænges af denne.

12.0

DISPENSATIONER

12.1

Teknisk Udvalg kan dispensere for mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalplanen
under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af området.

12.2

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.

18

BESTEMMELSER

§

§

13.0

LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNINGER

13.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Lov om Planlægning §
18 kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

13.3

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav
om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

13.4

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

14.0

OPHÆVELSE AF LOKALPLANER

14.1

Lokalplan nr. 64, der er vedtaget af Ry Byråd den
12. april 1994, ophæves.

14.2

Lokalplan nr. 13, der er vedtages af Ry Byråd den
20. maj 1980 ophæves for den del, der er omfattet
af denne lokalplan – det vil sige at lokalplan nr. 13
ophæves på følgende matr. nr.:
6co Siim By, Dover.

14.3

Lokalplan nr. 14, der er vedtages af Ry Byråd den
14.november 1989 ophæves for den del, der er
omfattet af denne lokalplan – det vil sige at lokalplan nr. 14 ophæves på følgende matr. nre.:
4 az og 4 br samt del af vejarealet ”o” Siim By,
Dover.
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§

15.0

VEDTAGELSESPÅTEGNING

15.1

Således vedtaget af Ry Byråd den 8. maj2001.

Ib Madsen
Borgmester

Ole Andersen
Kommunaldirektør

I henhold til § 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Ry Byråd den 13. august 2001

Ib Madsen
Borgmester

Ole Andersen
Kommunaldirektør
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