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Lokalplan nr. 149 
Handelsskole i Paderup 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter en del af undervisningsområdet i 
Paderup, beliggende ost for Minervavej, nabo ti1 amts- 
gymnasiet. 

Arealet har en storrelse på i alt ca. 32.000 m*. 

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opfores en 
handelsskole med et bruttoetageareal på ca. 8.000 m*. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i 
falge kommuneplanlovens 0 3 1 kurr udstykkes, bebygges 
eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsatte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i 
sig selv krav om etablering af de anlzeg med videre, der er 
indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsazt- 
ning af, at det ikke axrdrer den saxlige karakter af det om- 
råde, der soges skabt ved lokalplanen. 
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Dispositionsplan 

33. partielle byplan 

5 15rammer 

Spildevandsplan 

Vejadgang 

Mere vaxentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
nemfores med tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Det område, der omfattes af lokalplanen udhegges ti1 of- 
fentlige formål. Det betyder, at ejeren efter kommune- 
planlovens $ 32 under visse forudszetninger kan krzve 
ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. 

1 henhold ti1 $ 34 i kommuneplanloven kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 
over ejendomme, når ekspropriationen vi1 vaxe af vze- 
sentlig betydning for virkeliggorelsen af lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PlANlAGNING 

1 dispositionsplanskitsen for Randers kommune fra 197 1 
er der udlagt arealer omkring landsbyen Paderup ti1 et af- 
lastende center for den gamle bykerne - “B-center Ran- 
ders Syd”. 1 B-centret er afsat arealer ti1 et område for un- 
dervisningsinstitutioner. Lokalplanområdet er en del af 
dette undervisningsområde. 

1 januar 1977 stadfazstede planstyrelsen partiel byplan- 
vedtzegt nr. 33 for den del af centerområdet, der er udlagt 
ti1 undervisningsinstitutioner. Byplanen har karakter af 
en rammeplan, der forudsztter en detaljeret planhegning. 
Lokalplanen er i noje overensstemmelse med rammeby- 
planen. 

Lokalplanen omfatter område 0 24, som er et område ti1 
offentligt formål som handelsskole. 

For området g%lder folgende rammer for indholdet af 
planlzegningen: “En lokalplan, der trazffer bestemmelser 
for det nawnte område skal sikre, at områdets anvendelse 
og opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hoved- 
trzekkene i områdets vej- og stibetjening samt byggelinier 
i forhold ti1 omgivne veje m.v. fastlzgges i overensstem- 
melse med bestemmelserne i partiel byplanvedtzgt nr. 33 
for Randers kommune.” 

Lokalplanområdet omfatter området A 52 i spilde- 
vandsplanen. Området er hovedkloakeret. 

Adgang ti1 lokalplanområdet sker fra Minervavej. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er mervaxende lokalplans formål 
at åbne mulighed for at placere en handelsskole i under- 
visningsområdet i Paderup samt 
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§1 

Matrikelfortegnelse 

at sikre at bygningsanhegget disponeres i overensstemelse 
med partiel byplanvedtzgt nr. 33 (undervisnings- og bo- 
ligområde i Paderup). 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsazttes herved folgende bestemmelser for det i 0 
1 mevnte område. 

§ 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Lokalplanen afgraxrses som vist på vedhzeftede kortbilag 
nr. 1 og 2 og omfatter folgende matr. nre.: 
Matr. nr. 20 samt del af matr. nr. 5az Paderup by, Kri- 
strup samt alle parceller, der efter den 1. september 198 1 
udstykkes fra de nzevnte ejendomme. 

§2 9 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Handelsskole eller lignende Området må kun anvendes ti1 offentlige formål som han- 
delsskole eller lignende formål, som efter byrådets skon 
naturligt kan finde sted i området. 

93 

Udstykning 

§4 

Veje og stier 

P-pladser 

Enten max. to 
overkmrrsler eller 
een indknrrsel i niveau 

5 3 UDSTYKNINGER 

Lokalplanens område sammenhegges ti1 eet matrikelnum- 
mer. 

Q 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. ‘) Interne veje og stier placeres i princippet som 
vist på vedhaeftede kortbilag nr. 2 og 3. 

Stk. 2. Parkeringspladser skal placeres indenfor de på 
vedhzeftede kortbilag nr. 2 med mark toneraster viste fel- 
ter. 

Stk. 3. Vejadgangen ti1 lokalplanens område skal ske fra 
Minervavej i princippet som vist på vedhzeftede kortbilag 
nr. 2 og 3. Vejadgangene skal udformes som overkorsler, 
maksimalt 2 stk. Alternativt kan vejadgangen udformes 
som een indkorsel i niveau med Minervavej. 

‘) Interne veje og stier forudsazttes anlagt som private med belzgningsbredder på hen- 
holdsvis 5 og 3 m. 
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Vendernulighed Stk. 4. Inden for det i stk. 2 nawnte parkeringsareal skal 
sikres en vendernulighed i princippet som vist på vedhzef- 
tede kortbilag nr. 2 og 3. 

Byggelinie langs Minervavej Stk. 5. Inden for lokalplanens område pålaqzges en byg- 
gelinie langs Minervavej i en afstand af 30 m fra vejmidte. 

95 5 5 LEDNINGSANLIEG 

Jordkabler El-ledninger herunder ti1 vejbelysning må ikke fremfores 
som luftledninger, men må alene udfores som jordkabler. 

96 0 6 BEBYGGELSENS OMFANG 

Max. 25% Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for lokalplanens område 
må ikke overstige 25. 

Max. 2 etager 

Max. hajde: 12 m. 

Byggefelt 

§7 

Rade mursten 

Tamp 

sa 

Beplantningsplan 

89 

Fjernvarmepligt 

Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end 2 
etager. 

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervazg eller tagflade 
må gives en hojde, der overstiger 12 m over ternen. 

Stk. 4. Bygninger må kun placeres inden for det på 
vedhzftede kortbilag nr. 2 med lys toneraster viste byg- 
gefelt, i princippet som vist på vedhzeftede kortbilag nr. 
3. 

Q 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Stk. 1. Yderwgge skal opfores af rode teglsten. 

Stk. 2. Tagene skal dzkkes med tagpap. 

5 6 UBEBYGGEDE AREALER 

Beplantning af lokalplanens område skal ske efter en af 
byrådet godkendt beplantningsplan. 

8 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Den af lokalplanen omhandlede bebyggelse skal tilsluttes 
ljernvarmeforsyningen fra Randers kommunale vaxker. 
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9 10 

Byplanvedtagt nr. 33 
udgår delvist 

§ll 

Landbrugspligt 
skal ophmes 

§12 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug f0r denne tilslutning 
har fundet sted. 

5 10 OPHIEVELSE AF BYPLANVEDT4EGT . 

Den under den 7. januar 1977 af milj0ministeriet god- 
kendte byplanvedtzgt nr. 33 for Randers kommune op- 
hzves for så vidt angår det af mervaxende lokalplan om- 
handlende område. 

9 11 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA 
ANDRE MYNDIGHEDER 

Gennemførelsen af naxwrende lokalplan kraver land- 
brugsministeriets tilladelse i medfor af landbrugsloven. 
Matr. nr. 5az, Paderup By er undergivet landbrugspligt. 

5 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd den 28. september 
1981. 

Randers, den 2. oktober 1981 

K. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplanhegning vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt. 

På byrådets vegne 

Udvalget for teknik og milj@, den 15. januar 1982. 

Arne Juhl Christensen 
udvalgsformand 
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