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H A D S T E N  K O U U U N E  PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3.  

BYPWNVEDTEGT FOR ET EOLIGOURADE VED V I ~ R S L E V  

I medfØr af byplanloven (lovbekendtg0relse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsæt- 

tes f0lgende bestemelser for det i § 1 nevnte omrAde. 

(riuAdet begrenses som vist pA vedheftede kortbilag og omfatter 
f01gende matr. nr.er 

del af 7’ Vinterslev by og 
f h l f ,  3 

ler, der efter den 1. februar 1976 udstykkes fra de ncvnte ejen- 

domme. 

samt del af 3 Balle by, Radsten sogn, samt alle parcel- 

5 2.  OMFdDETS ANVENDELSE 

(riuAdet deles i I, II og III, der reserveres felgende formdl: 

I h e n  og lav boligbebyggelse 

II Offentligt parkareal m.v. 

III Offentligt beplantningshlte 

m A d e  I. Aben 09 lav boligbebyggelse 

Stk .  2. -Adet mA med nedennevnte undtagelse kun anvendes til boligfor- 
mll, og der mA kun opferes Aben og lav boligbebyggelse. 

gelsen d kun bestA af fritliggende parcelhuse med tilh0rende 
garage eller udbygning. 

PA hver ejendom mA kun opferes eller indrettes 4n bolig for Bn 

familie. 

Komwinalbemtyrelsen kan dog fravige foranst&ende bestemelser , 
og tillade andre former for Aben og lav boligbebyggelse, nAr et 

aurade herende til en boligvej bebygges efter en samlet af kom- 

munalbestyrelsen godkendt og sikret plan. 

Der mA ikke inden for cmrAderne ud0ves nogen art af virksomhed, 

som ved st0v, rØg, lugt, s-j, rystelser eller ved sit udseende 

efter kommunalbestyrelsens skgn er til gene for de omboende. 

Bebyg- 

Stk .  3.  



3 .  

Det er tilladt, at der pA ejendamene drives sAdan virksomhed, 
SQI almindeligvis udferes i beboelseslejligheder eller beboel- 

seshuse, nbr Virksomheden drives af den, der bebor den dgclden- 

de bolig, og nar virksomheden efter kammalbestyrelsens sk&n 
drives p& en sadan &e, at ejendommens karakter af bebocises- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), 

kvarterets prrg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden 
ikke fremkalder behov for parkeringemulighader, mm ikke er til 
stede for den pagcldende ejendom. 

Ejendomene ma i evrigt ikke benyttes til nogen form for er- 
hvervsvirksomhed. Med mindre virksomheden omfattes af ferirte 

afsnit, d der sAledes ikke p& ejendamene indrettes bebyggel- 
se til eller udQives handela-, vognmands-, fabriks-, vrrksteds- 

eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke mb indrettes pensio- 

nater eller klublejligheder eller drives anden form for erhvervs- 

messig udlejning. 

Stk. 4. inden for omradet kan opf@res transformerstationer til kvarte- 

rets daglige forsyning, nar de ikke har mere end 30 n? bebygget 

areal og ikke gives en h&jde af mere end 3 m over terren, og nar 
de udformes i overensstcminelse med den 0vrige bebyggelse. 

a d d e  II. Offentligt parkareal m.v. 

S t k .  5. Chorldet udlegges til offentlig park, boldbaner, legepladser og 

lignende. 

Indenfor muldet mb kun opferes n0dvendig bebyggelse, sbsw toi- 

letbygninger, lcskure og lignende, som efter kamninalbestyrel- 

sens sken er til betjening af det offehtiige parkareal. 

omr&de III. offentligt beplanthingshlte. 

anradet udlegges til en offentlig stejbeplantning og d ikke an- 
vendes til andre fcllesfodl. 

Stk. 6 .  

§ 3. VETWRBoLD 

odleg af nye veje og stier. 

Der udlegges areal til f0lgende nye veje og stier med retnfng, 

bredde og beliggenhed som vist pA vedhicftede kortbilag. 

De angivne bredder er effektive profiler, idet skrhingsarealer 

hØrer under parcellerne. 

Stk .  1. 
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Fordelingsvej A-8 i en bredde af 16 m. 

Stamvejene C-D, E-F, O-i4 og I-K i en bredde af i1 m. 
Boligveje i en bredde af 10 q afsluttede med vendepladser. 

Bovedstierne a-b, c-d, g-f og h-f i en bredde af 6 m. 

Stierne i og k i en bredde af 3 m. 

Til parcellerne i omradet d der ikke vlre direkte adgang for 
gaende, k0rende eller anden fudsel fra vejene k B ,  C-D, E-F 

Stk. 2. 

og 0-8. 

Byggelinier. 

Langs alle veje phlcgges en generel byggelinie ph 5 m fra vej- 
skel. 

Stk. 3.  

Stk .  4. Hvis garager opf0res fritliggende, skal de opf0res i skel. 

5 4. ULXTYKNINGER 

Stk .  1. Udstykninger d kun foretages efter de retningslinier, der frem- 
ghr af vedhlftede kortbilag. 

ingen grund d udstykkes med mindre st0rrelse end 700 m . 
Inden for amtddet kan kammunalbestyrelsen tillade, at et omrdde 

herende til en boligvej udstykkes ph en anden made end den for- 
a m t e ,  dersom cmrhdet bebygges efter en filles af komunalbe- 

styrelsen godkendt og sikret plan. 

En del af det fastsatte mindstegrundareal kan af kainnninalbesty- 

relsen tillades udlagt som fclles opholdd.- eller parkeringsare- 
al. 

2 

5 5 .  BEBYGGELGENS oI(FANc OG PiX!ERING OG YDRE -EN 

Stk .  1. Ingen bygning mh opf0res med mere end 1% etage. 
Samtlige bygninger ekal placeres med facaden vinkelret ph eller 
parallelt med den boligvej, vedkomwtnUe ejendan har adgangsret 
til. 

For at give cmrhdets afslutning mad det hbne land et harmonisk 

udseende, skal bygninger ph de yderste og mastyderste parceller 
mod vej A-B nord og vest for byomradet opf0res med husets ling- 

deakse parallel med adgangmeje, dog nr. 196-197 vinkelret her- 

Stk .  2. 

Ph . 
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stk. 3.  

stk. 4. 

stk. 5. 

Yderligere skal taget opfØres mud 15-25O hrldning og af m0rke 
materialer. 
Dette gclder parceln ne 109-116, 125-132, 141-148, 163-172, 

177-184, 190-197 ogy-207. 

Bygninger opfØrt pb parcellen skal godkendes af kommunalbosty- 
relsen, der ud over at pAse byggelovens overholdelse har rmt til 

at stille yderligere betingelser til byggeriet med hensyn til ma- 

terialer, 8amtlige ydermures udseende (yderur &al OpfØres Ban 

blank mur), bygningers h#jde, udformning og placering p6 grunden 
eamt tagets udseende - alt wd det f o d 1  at ak- et m l d e  mad 

karakter af godt, velbygget og veludseende villabyggeri. 

Ved opf6relse af bebyggelse skal der pA hvor ejendom mller til 
hver bolig etableres holdeplads pb min. 5 m lengde for mindst 2 
biler, og mulighed for placering af garage, carport eller lig- 
nende skal angives. 

Ved en samlet plan for de til en boligvej h0rende ejendame kan 

komninalbeetyreleen godkende, at garager, carporte og lignende 

opf0res samlet inden for boligvejeni udlag, nAr de placaroe ef- 
ter kommunens anvisninger. 

Ingen form for skiltning og reklamering ved belysning, flagning 
m.v. pA ejendomnene mA finde sted. 

Dog skal det v c ~ e  tilladt ph ejendame, der falder ind under 0 2 
etk. 3, at  opsatte 6t skilt af en sWrrelse pA ikke over 0,l m , 
og hvortil ikke anvendes lysende, reflekterende og fluoresceren- 

de materialer. 
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€ 6. B Y P L A " S  OVERBOLDEL8E 

Fer noget byggeri pAbegyndes, skal der forelcpges Badsten kommu- 
nalbestyrelse tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, 
samt bygningernes beliggenhed pA grunden og deres st0rrelsa, 
form og indretning, ligescm den pbtcnkte anvendelse af bygninger- 
ne og grunden skal oplyse., sAledes at kommuialbestyrelsen kam 
pAse overensetemwlsen mad byplanverit.egten. 



6. 

§ 7. åKSISTSRENDEBBBYGQILBE 

Ncrocrende byplanvedtegt 4r ikke til hinder for bibeholdelse af 

don eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortcllettelse af 
den lovligt gjorte brug af en ejendan. 

tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med by- 

planvedtegtons bestesmoelser mA ikke finde sted. 

Udvidelse ved om- eller 

S e. PAT- 

PAtaiaret ifglge nirvrrende byplanvedtrgt har alene Hadsten kan- 

munalbostyrelse. 

§ 9. DISPENSATIOWR FRA OG -INGER I BYPLIIlJvEDT#.” 

8tk. 1. Mindre betydende Iempolser af bestamnelserne i nuverende byplan- 

vedtægt kan indrcsmiiea af komunalbestyreleen, sAfremt karakteren 

af det kvarter, som byplanen s0ger at skabe eller fastholde, ik- 

ke dervad mdres. 

indringer i byplanveldtcgten kan ske efter kumunalbestyreli~ns 
vedtagelse og m e d  milj@mlnisteriets godkendelse efter reglerne 

am vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. 

S t k .  2. 

SAldes veltaget af Hadsten komainaiimstyreise, den 9.2.1976. 

‘&. 
P.K.V. 

sign. I 

I d f 0 r  af 5 1 i lov an byplaner (lovb~kendtggrelse nr. 63 af 20. februar 

1970) godkendes foransthnde af Hadsten komnunalbestyrelse vsdtagne forslag 

til partiel bypianvedtegt nr. 3 for et boligarnrade ved Vinterslev. 
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