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BESKRIVELSE

Området er omfattet af partiel byplanvedtzgt nr. 13,
hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt ti1 etagebebyggelse.
En bebyggelse af arealet i overensstemmelse med den
partielle byplanveduzgt findes ikke mere hensigtsm=ssig
under hensyn ti1 de byggelinier som Århus amtskommune
har ladet tinglyse langs Hobrovej med henblik på en regulering af Vangdalens udmunding i Hobrovej.

Fremtidige

forhold

Arealerne ejes af Randers Boligforening af 1940, der
onsker at bebygge området med en tazt-lav boligbebyggelse omfattende ca. 30 boliger.
LOKALPLANENS

Planen, skal falges

Ingen,/ handlepligt

RETSVIRKNINGER

Efter .-byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse
af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af pla‘nen ifolge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes,
bebygges eller’ i ovrigt anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortxette som hidtil. Lokalplanen medforer heller
ikke i sig selv krav om etablering af de anlzg med videre, der er indeholdt i planen.
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Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsstning af, at det ikke andrer den saxlige karakter
af det område, der sogesskabt ved lokalplanen.
Mere vaxentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Dispensation

LOKALPLANEN

PLANLIEGNING

Lokalplanområdet er en del af det område, der i $
15-rammerne for Randers kornmurre benawnes B 45,
boligområde ti1 intensiv boligbebyggelse (etage-boliger).

9 1 Wammer

13. partielle

OG DEN 0VRIGE

byplan

Lokalplanens område er omfattet af bestemmelserne i
13. partielle byplan, der i 4 2 stk. 2 udhegger området
ti1 etageboligbebyggelse.

Tillseg til
0 15-rammerne

Forud for den endelige vedtagelse af lokalplanen har
amtsrådet godkendt en axrdring af 0 15rammerne (till%g nr. 14), således at området kan bebygges med en
lav, tgt bebyggelse.

Vejplaner

Århus amtskommune, udvalg for teknik og miljo, har
vedtaget at fastholde Vangdalens nuvaxende udmunding i Hobrovej som en midlertidig losning.
På hengere sigt paregnes Vangdalens udmunding
Hobrovej enten lukket eller flyttet mod nord.

i

Byggelinier

Med henblik på udvidelse og kanalisering af Hobrovej
er lokalplanens område pålagt byggelinier, beliggende
i en afstand af 35 m fra vejmidte.

Stiplan

1 kommunens $ 15-rammer er vist, at der i lokalplanområdet skal reserveres areal ti1 en offentlig cykel- og
gangsti, beliggende parallelt med Hobrovej og i forkengelse af Stakhaven. Ovennwnte sti indgår i det
overordnede stinet for Randers kommune.
Der foreligger ingen oplysninger om tidspunkt for stiprojektets eventuelle gennemforelse.

Spildevandsplan

Området, benwnt B 6 i spildevandsplanen for Randers kommune, er fuldt kloakeret med separatsystem.

Varmeplan

Området er omfattet af tjemvarmeplan for Randers kommune.

Zonestatus

Området er beliggende i byzone.
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LOKALPLANENS

FORMAL

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for områdets anvendelse ti1 en tzt-lav boligbebyggelse, og
inden for rammeme af en bebyggelsesprocent på 40,
at sikre, at denne bebyggelse forsynes med passencie
friarealer, vej- og stibetjening samt parkeringsmuligheder.

Formål

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastszttes herved folgende bestemmelser for det
i $1 nzvnte område.
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Q 1 LOKALPLANENS

Område

Lokalplanen afgrzenses som vist på vedhzeftede kort
og omfatter folgende matr. nr.
5612, 561c, 5610, 5615, 5615 561- 561&, 561i 561&
5611, 561rn, 561~, 5610, 561p, 561q, 561~ samt del af
8 la, Randers Markjorder samt alle-parceller, der efter
den 26. november 1979 udstykkes fra de mevnte ejendomme.

§2

Q 2 OMRÅDETS

OMRÅDE

ANVENDELSE

Taet-lav

boligbebyggelse

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af razkke-, kzde- og gårdhuse
samt lignende teet, lav bebyggelse.

Erhverv

på

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder under forudsa%ning af:
at virksomheden drives af den, der bebor den påg&
dende ejendom,
at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende,
at virksomheden ikke medforer behov for parkering,
der ikke er plads ti1 på den pågEldende ejendom.

nermere

angivne vilkår

Ejendommen må i ovrigt ikke benyttes ti1 nogen form
for erhvervsvirksomhed.

~
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§ 3 UDSTYKNINGER
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Udstykning

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med
den på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan.

5 4 UDL/EG AF NYE VEJE OG STIER *)

§4

Stk. 1. Der udlzegges areal ti1 folgende nye veje og
stier med en beliggenhed i princippet som vist på vedh=ftede kortbilag nr. 2.
Vejen A-B i en bredde af 8,5 m., hvoraf 2,5 m. udlazgges som fortov.

Nye veje

Vejen C-D og E-F i en bredde af 6 m.
P-pladser
4

Stk. 3. 1 forbindelse med vejen C-D ankegges en vendeplads i princippet som vist på vedhzftede kortbilag
nr. 2.

Vendeplads

Offentlig

Stk. 2. Hvor der udkegges p-pladser i forbindelse med
vejen C-D skal afstanden vare, som angivet på kortbilag nr. 2, henholdsvis 17 m. og 12 m. Der skal indrettes
1‘/z parkeringsplads pr. boligenhed.

sti

Stk. 4. Der skal reserver& areal ti1 offentlig sti som
vist på kortbilag nr. 2.
Offentlig sti a-b og c-d i en bredde af 3 m.
Ti1 stien a-b og c-d må der kun vaxe adgang for gående og cyklende faxdsel.
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9 5 SPOR- OG LEDNINGSANLIEG

El-ledninger

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfares som luftledninger, men må alene udfores som
jordkabler.
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6 6 BEBYGGELSENS

Bebyggelsesprocent

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for lokalområdet som helhed må ikke overstige 40.
Stk. 2. Bygninger må kun opfores med een etage.
Stk. 3. Beboelsesbygningerne må kun opfores indenfor de
på vedhazftede kort med saxlig signatur viste byggefelter.

1 etage
Byggefelter

OMFANG

OG PLACERING

*) Opmaxksomheden henledes på, at der langs Hobrovej er pålagt en vejbyggelinie i en afstand af 35 m. fra vejmidte.
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Q 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

Skiltning

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Undtaget herfra er dog skilte
med en storrelse på. indtil 0,2 m*, der må opsazttes i et
eksemplar på hver ejendom.
Stk. 2. Ti1 udvendige bygningssider samt tagflader må
ikke anvendes materialer, som efter byrådets skon virker skzemmende.

Materialer

§8

Faelles opholdsareal

Beplantningsplan

Hegning
Beplantningsbzlte

Belysning

5 8 UBEBYGGEDE

AREALER

Stk. 1. De med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udlzegges som fElles opholdsarealer for bebyggelsen.
Stk. 2. Beplantning af de for området fElles friarealer
må kun ske efter en af byrådet godkendt beplantningsplan.
Stk. 3. Hegning af haver, vist på kortbilag 2, indenfor
området skal udfores som levende hegn.
Stk. 4. Langs med byggelinien mod Hobrovej udlzegges areal ti1 et 5 m. bredt beplantningsbazlte. Beplantningen skal bestå af lige dele crataegus oxyacantha
(rodtjorn) og crataegus monogyna (hvidtj,orn).
Stk. 5. Belysning af veje og andre fzerdselsarealer må
kun udfores efter byrådets mermere anvisning.
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9 g FORUDSIETNING
BEBYGGELSE

Ibrugtagen

Stk. 1. For en ny bebyggelse indenfor området tages i
brug, skal der vzre etableret fzlles opholds- og parkeringsarealer samt beplantningsbzlte i overensstemmelse
med bestemmelserne herom i 0 4 stk. 1, 2 og 3
samt i 0 8 stk. 1,2 og 4.
Stk. 2. Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes
fjernvarmeanhegget ved Randers kommunale werker.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for denne tilslutning har fundet sted.

Fjernvarme

FOR IBRUGTAGELSE

AF NY

§ 10

9 10 OPHEVELSE

AF BYPLANVEDTIEGT

Partiel byplan nr. 13
ophaeves for
lokalplanområdet

Del af den under 15. oktober 1968 af boligministeriet
godkendte byplanvedtzgt nr. 13 for området mellem
Hobrovej og Gl. Hobrovej, Randers kobstad, ophwes
for matr. nr.
56,lg, 56k,
5616, 561g, 561f, 561g, 561l1, 5611,
561&561!, 561111, 56111, 5610, 561p, 5612, 5611~ samt

del af 8 12 Randers Markjorder, som er omfattet af merwrende lokalplan.
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§ll

5 11 VEDTAGELSESPATEGNING
Således vedtaget af Randers byråd den 14. januar
1980.
Randers byråd, den 17. januar 1980.
K. Gjdrup
borgmester

1 henhold .til 5 27 i lov om kommuneplanlzgning
ges foranstående lokalplan endeligt.
Randers

byråd,den

16.juni 1980.
K. Gjetrup
borgmester
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