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Qrnråde. 

Lokalcenter.’ 

Etapevis udbygning. 

Beiplantning bevares. 

Planen skal falges. 

Ingen handlepligt. 

Dispensation. 

Lokalplan nr. 103 A 
Bmbrovej 56 

(Erstatter lokalplan nr. 103) 

Lokalplan nr. 130A erstatter den af Randers byrad 
den 28. maj 1978 vedtagne lokalplan nr. 103. 

Lokalplan nr. 103A er kun forskellig fra lokalplan 
nr. 103 med hensyn ti1 bestemmelserne i 9 9. Forud- 
saetninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 

LOKALPLAN NR. 103A - 
EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omf atter området omkring garden 
»Hviidsminde«, Besbrovej 56. Arealet er ca. 7.800 m2. 

Arealet er erhvervet af et pengeinstitut med hen- 
blik på opforelse af bygninger ti1 bankfilial, libe- 
rale erhverv, privat eller offentlig service eller lig- 
nede, samt 3-4 parcelhuse langs Herningvej. 

1. etape forudszetter nedrivning af de tre udhuslaen- 
ger, mens stuehuset indtil videre bevares. 

Der er opnået enighed om at bevare hovedparten af 
de store og sunde traeer, der i dag står på grundens 
ostligste del. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanen må ejen- 
dommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes, 
bebygges eller zendre anvendelse i overensstemmelse 
med planen. 

Den hidtidige lovlige anvendelse af ejendommen kan 
fortszette wendret. Lokalplanen indeholder ingen 
krav om etablering af de anlag, der er vedtaget i 
lokalplanen. 

Dispensation ti1 gennemforelse af uvaesentlige lem- 
pel’ser i lokalplanens bestemmelser kan gives af by- 
rådet, såfremt områdets nuvarende eller fremti- 
dige karakter ikke zendres. 
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Tinglyst villaservitut 
ophwes. 

Omfattende afvigelser fra lokalplanens bestemmel- 
ser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

SERVITUTBORTFALD 

På arealet er den 21. juni 1930 tinglyst en villaser- 
vitut, der besternmer, at der kun må opf0res byg- 
ninger med plads ti1 h0jst to familier, og at der in- 
gen sinde må drives nogen form for virksomhed, 
som ved r0g, st0j eller ilde lugt kan genere ombo- 
ende. Denne servitut oph=ves af lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Midlertidige rammer for 
lokalplanlågningen. 

Lokalplanens område ,er beliggende i et område, der 
i de midlertidige rammer for lokalplanlangningen be- 
nawnes V 2, boligområde ti1 ekstensiv bebyggelse 
(faerre end 12 boliger/ha) . 

En lokalplan inden for området V 2 skal blandt an- 
det sikre: 

Vejplaner. 

Byggelinier. 

Kloakplan. 

Zonestatus. 

at områdets anvendelse fastkagges ti1 boligformål 
og bebyggelse ti1 offentlige formål samt mindre 
butikker ti1 områdets daglige forsyning eller an- 
dre naxmere angivne erhvervstyper, der kan ind- 
passes i området uden genevirkninger i forhold 
ti1 omgivelserne. 

Der ,foreligger en skitse over Vorup Boulevards for- 
1Engelse fra B0sbrovej ti1 Tebbestrupvej. Der fore- 
ligger ingen oplysninger om tidspunktet for projek- 
tets eventuelle gennemf0relse. 

Skitsen indeholder, i sin nuvzerende udformning, for- 
slag om lukning af Herningvejs sydlige forbindelse 
ti1 Toldervej. 

Langs B0sbrovef er 19. februar 1938 tinglyst de- 
klaration om byggelinie i en afstand af 9 m fra 
vejmidte nord’ for vejstation 2 km, B0sbrovej, og 
10 m fra vejmidte syd for vejstation 2 km, B0s- 
brovej. 

Vejstation 2 km, B0sbrovej, er beliggende ca. midt 
for lokalplanens område. 

Området er fuldt kloakeret med separatsystem. 

Omradet er beliggende i byzone. 
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Formål. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Formålet med lokalplanen er: 

at give mulighed for opfwelse af bygninger ti1 bank- 
filial, logehus, liberale erhverv, servicevirksom- 
hed, mindre butikker samt 3-4 parcelhuse eller 
lignende, og 

at bevare hovedparten af de eksisterende store og 
sunde trzeer på områdets astlige deil. 
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Lokalplanens bestemmelser. 
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 
juni 1975) fastsmettes herved felgende bestemmel- 
ser for det i 5 1 mwnte omrade. 

§ 1. 

Olmråde. 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Lokalplanen afgranses som vist på vedhaeftede 
kortbilag nr. 2 og omfatter en del af matr.nr. 6a, 
Vorup by og sogn, samt alle parceller, der efter den 
20. december 1977 udstykkes fra den nevnte ejen- 
dom. 

Delområder. Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i områderne 
A og B som vist på kortbilag nr. 2. 

§ 2. 5, 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Bloligområde. Område A. Boligomr%de. 

Serviceområde. 

Område A må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyg- 
gelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse (par- 
celhuse) . 

Stk. 2. På hver ejendom må kun opfores eller ind- 
rettes en bdlig. 

Område B. Serviceform%l. 

1 område B må der kun opfores eller indrettes be- 
byggelse ti1 butikker, kontorer, klinikker, offentlig 
service og Ilignende formål, som efter byrådets skon 
naturligt horer ti1 i området. 

§ 3. 

Udstykningspian. 

5 3 UDSTYKNINGER 

Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse 
med den på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste ret- 
ningsgivende udstykningsplan. 

Min. grundstarrelse. Stk. 2. 1 område B, boligområdet, m% ingen grund 
udstykkes med en mindre sterrelse end 800 m2. 

F;eiies arealer. Stk. 3. De i område B, serviceformål, viste ubebyg- 
gede arealer, opholdsarealer, friarealer og parke- 
ringspladser er fElles for hele området. 
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5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

Der udlzgges areal ti1 sti a-b i en bredde af 4 m 
og med beliggenhed i princippet som vist p% ved- 
hzeftede kortbilag nr. 2. Ti1 stien må der kun vwe 
adgang for gående og cyklende faerdsel. 

Stk. 2. Byggelinier. Langs Besbrovej pålaegges byg- 
gelinie i en afstand af 10 m fra vejmidte. Arealet 
mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes 
ti1 nogen form for bebyggelse. 

Stk. 3. Parkeringspladser. 1 område B skal indret- 
tes parkeringsplads svarende ti1 mindst en bilplads 
for hver påbegyndt 25 m2 bruttoetageareal. 

Stk. 4. De ti1 ejendommen horende fzelles parke- 
ringspladser skal placeres inden for det på vedhzef- 
tedt, korbilag nr. 2 med priksignatur viste områder. 

Stk. 5. Vejti’lslutninger ti1 Bosbrovej fra parke- 
ringqladser skal udformes som en fortovsoverkor- 
sel med beliggenhed som vist på vedhaeftede kort- 
bilag nr. 2. 

§ 4. 

St’i. 

Byggeiinier. 

P-piadser. 

Vejtilsiutning. 

§ 5. 

El-ledninger. 

§ 6. 

BebyggelseSprocent. 

Maks. 1 l/2 etage. 

Maks. bygningshejde. 

Maks. facadehmjde. 

T’agvinkel. 

Byggefelt. 

3 5 LEDNINGSANLIEG 

Elledninger, herunder ledninger ti1 belysning af 
stier, parkeringspladser og torve skal fremfores 
som jordkabler. 

5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 25 O/O. 

Stk. 2. Bygninger må ikke opferes med mere end 
en etage med udnytte’hg tagetage. 

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervzeg eller 
tagflade må gives en hojde, der overstiger 8,5 m 
over terraen målt efter reglerne i bygningsregle- 
mentet. 

Stk. 4. Bygningernes facadehojde må ikke over- 
stige 3,5 m og skal vzere mindst 2,0 m målt fra ter- 
rznn ti1 skzeringen mellem facade og tagflade. 

Stk. 5. Tagets vinkel med det vandrette plan skal 
vzre mellem 30” og 50”. 

Sk. 6. 1 område B må bebyggelse kun opfores in- 
den for det på vedhaeftede kortbilag nr. 2 med kryds- 
skravering viste byggef elt. 
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§ 7. 

Tagmaterialer. 

Skiltning. 

6 8. 

Hegn. 

Tlerraenregulering. 

E ksisterende trzeer. 

Belysning. 

Opiagring. 

U bebyggede arealer. 

§ 9. 

Ibrugtagen. 

Q 10. 
Ophazvelse af lokalplan. 

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke an- 
vendes. 

Stk. 2. 1 område A, boligområde, må ingen form 
for skiltning og reklamering finde sted, herfra dog 
undtaget skilte mindre end 0,2 m2. Der må opsaet- 
tes et skilt ved hver bolig. 

Stk. 3. 1 område B, serviceformål, må skiltning og 
reklamering kun finde sted med byrådets szerlige til- 
ladelse i hvert enkelt tilfzelde. 

Q 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Hegn i ske1 mod sti og vej må kun etableres som 
levende hegn og skal plantes i en afstand af mindst 
30 cm bag skel. 

Stk. 2. Terrxnregulering på mere end * 0,5 m i 
forhold ti1 eksisterende terraen må kun foretages 
med byrådets szrlige tilladelse. 

Stk. 3. De på vedhaeftede kortbilag nr. 2 viste ek- 
sisterende trzeer (signatur e) må ikke faeldes uden 
byrådets saxlige tilladelse. 

Stk. 4. Belysning af parkeringspladser, stier og 
opholdsarealer inden for område B må ikke udferes 
med lyspunkthojde, der overstiger 3,5 m over terrzen. 

Stk. 5. Oplagring uden for bygninger eller uden for 
dertil indrettede, taet hegnede gårdarealer må ikke 
f inde sted. 

Stk. 6. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, 
befastelse eller lignende gives en »parkagtig« ka- 
rakter. 

§ 9 FORUDSETNINGER FOR IBRUGTAGEN 
AF NY BEBYGGELSE 

For ny bebyggelse i det på kortbilag nr. 2 viste byg- 
gefelt for II. etape tages i brug, skal der vare eta- 
bleret den i § 4, stk. 1, nawnte sti a-b. 

5 10 OPHAWELSE AF LOKALPLAN NR. 103 

Den under 28. maj 19’78 af byrådet vedtagne lokal- 
plan nr. 103 for matr.nr. 6a Vorup by og sogn op- 
haeves. 
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5 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd den 5. marts 1979. 

- Ran ders, den 8. marts 1979. 

Kr. Gjstrup 
borgmester 

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplaner vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt den 12. juni 1979. 

Randers byråd, den 4. juli 1979. 

Kr. Gjstrup 
borgmester 



/ 
Skbevej !I 

I 

- . . ,.; , . ~~ 
IWJDERS KOMMUNE LOKALPLW 103 A 
TEKNISK FORVALTNING DEC 19n BUAG FRI 

llllllllll~ I I I ‘P I 1 I “r I I I “p I Mql *r 



Skivevej 

6%” 

6” 

* 
. E --!---- -t 
.- \ 
. 
. \ 
. \ 
. 
. \ 
. \ 6a 
. 
. \ 
. \ 

WNDERS KOMMUNE LOKALPLdN 103 / 
BYGGELINIE 
DKRSIGTSLINIE 

BM‘Ei E 1T TEKNISK FORVALTNING DEC 1977 BILAG t-8 2 

MATRIKEbKEL, 
tvi NYE SKEL 
EKSISTERENOE TRaLER, 
TREER DER BEWES 

;TyEa’NwREAL llllllllll~ I I I ‘i I I I T I I I “r I rt;, 8l 




