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Lokalplan nr. 152 
Herredsfogedvej “Tranekaer” 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanforslaget omfatter et område i den nordlige del 
af Randers, beliggende mellem Frederiksborg Allé, Ho- 
brovej, Byskrivervej og Ridefogedvej. 

En del af området anvendes i ojeblikket ti1 have/park 
m.v. i forbindelse med bygningerne på “Tranekax”, den 
resterende del er udbygget med parcelhuse. 

For fremtiden vi1 der ifolge lokalplanen kunne bygges 24 
boliger på arealet tilhorende “Tranekax”, i form af en 
teet-lav boligbebyggelse. 

Lokalplanforslaget forudsaztter det nye boligområde vej- 
betjent ad blinde boligveje med tilslutning ti1 Frederiks- 
borg Alle og Hobrovej. 

1 lokalplanforslaget foreslåes bevaring af en stor del af den 
eksisterende tixbeplantning, et eksisterende granitstens- 
anlazg med trapper, samt en mindre so. \ 



LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer er nrnsket, Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggen-else af 
skal de falge planen lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, 

ifølge kommuneplanlovens 0 3 1 kun udstykkes, bebygges 
eller i cwrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser. 

Nuvzerende lovlige brug 
kan fortsaette 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsEtte som hidtil. Lokalplanen medfen-er heller 
ikke i sig selv krav om etablering af de anheg med vi- 
dere, der er indeholdt i planen. 

Eventuel dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzsent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud- 
sotning af, at det ikke zndrer den saxlige karakter af det 
område, der wges skabt ved lokalplanen. 

Vaesentlige aendringer - 
ny lokalplan 

Mere v=sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLJEGNING 

9 1 s-rammer Lokalplanen er omfattet af bestemmelserne for område V 
18 i $ 1 5-rammerne for Randers kommune. 

V 18: Boligområde Område V 18 er udlagt ti1 ekstensiv bebyggelse (mindre 
end 12 boliger pr. ha.). 

Tillseg til 9 15rammerne. 
Delområde I 

Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med de 
godkendte 9 1 Srammer. Der måtte derfor inden lokalpla- 
nen kunne vedtages endeligt, foreligge et af Århus amts- 
råd godkendt tilheg ti1 0 1 Srammerne. (tilheg nr. 28). 

Delområde II 8 1 Srammerne axdres ikke for delområde II. 

Zonestatus Området er beliggende i byzone. 

Spildevandsplan Lokalplanforslaget er omfattet af det område, der bemev- 
nes B 3 i spildevandsplanen for Randers kommune (fElles 
kloaksystem). 

Varmeplan Området er omfattet af Randers kommunes varmeplan af 
1977, hvoraf det fremgår, at området er Ijernvarmeforsy- 
net. 
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LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre, 
at områdets anvendelse fastlzgges til, for delområde 1, 
lav-tEt boligbebyggelse, for delområde II, lav-åben bolig- 
bebyggelse. 
at bebyggelsen tilpasses eksisterende beplantninger og 
eksisterende anlazg, 
at der reserveres arealer ti1 etablering af stisystem gennem 
området. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsazttes herved følgende bestemmelser for det i 9 
1 nwnte område. 

§l 5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Matrikelfortegnelse Stk. 1. Lokalplanen afgrzenses som vist på vedhzftede 
kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre.: 140a, 
14Ov, 14Of, 14Og, 140h, 14Oi, 140k, 1401, 140m, 140n, 
1400, 14Op, 14Oq, 140r, 14Os, 140t og 140~ Randers 
Markjorder. 

Delområder Lokalplanen opdeles, som vist på kortbilag nr. 2 i områ- 
derne: 
1 Boligområde ti1 intensiv bebyggelse (mere end 12 bo- 

liger pr. ha.) 
II Boligområde ti1 ekstensiv bebyggelse (mindre end 12 

boliger pr. ha.). 

§2 5 2 OMRÅDERNES ANVENDELSE 

Boligformål, raekkehuse Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Ny 
bebyggelse i delområde 1 må kun bestå af tzet-lav be- 
byggelse i overensstemmelse med den på vedhceftede 
kortbilag nr. 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. 

Boligformål, åben, lav 

Erhverv på nzermere 
angivne vilkår 

Bebyggelsen i delområde II skal bestå af åben-lav be- 
byggelse. 

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen dri- 
ves sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores 
i beboelsesomrader under forudsztning af: 
at virksomheden drives af den, der bebor den pågzl- 
dende ejendom, 
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Udstykningsplan 

94 

Nye veje 

Vendepladser 

Vejadgang 

Nye stier 

at virksomheden efter byrådets skon drives på en så- 
dan måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejen- 
dom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lig- 
nende) og områdets karakter af boligområde ikke bry- 
des, 
at virksomheden ikke medfører ulempe for de om- 
boende, 
at virksomheden ikke medfører behov for parkering, 
der ikke er plads ti1 på den pågzeldende ejendom. 
Ejendomme må herudover ikke benyttes ti1 nogen 
form for erhvervsvirksomhed. 

0 3 UDSTYKNINGER 

Udstykning i delområde 1 må kun foretages i over- 
ensstemmelse med den på vedhzftede kortbilag nr. 2 
viste retningsgivende udstykningsplan. Yderligere ud- 
stykning i delområde II kan ikke finde sted. 

0 4 VEJ- OG STIFORHOLD ‘) 

Stk. 1. Der udlazgges areal ti1 følgende nye veje med 
en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. 2). 

Vejene A-A og B-B i en bredde af 6 m. 
Vejene C-D, D-E og F-G i en bredde af 5 m. 

Stk. 2. Vendepladser etableres i forbindelse med vejene og 
med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 3. Vejadgang ti1 området rhå kun ske fra Frederiks- 
borg Allé og fra Hobrovej via den private fzllesvej By- 
skrivervej. 

Stk. 4. Der udlzgges areal ti1 nye stier med en beliggen- 
hed som vist på kortbilag nr. 2. ‘). 

Stierne a-b, c-d og e-f i en bredde af 3 m. 

9 Der vil ikke blive direkte adqang fra delområde 1 til Tranekaxsvej ad arealet 
af matt-. nr. 140a mellem matr. nr. 140m og 14Op samt mellem 140~ og 140r. 
Arealet kan aflxendes ti1 forening med tilgramsende ejendom. 

2, Det forudxettes, at vejene optages på vejfortegnelsen som private fzllesveje, at 
stierne udkegges som private stier, at vejmyndigheden opretholder offentlighedens 
fri fzrdsel ad vejene og stien a-b. 
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§5 9 5 PARKERINGSFORHOLD 

Faelles parkeringspladser For delområde 1 skal der indrettes fzlles parkeringsplad- 
ser for bebyggelsen som vist på vedhzeftede kortbilag nr. 
2, samt en P-plads eller carport ved hver boligenhed. 

96 5 6 LEDNINGSANLIEG 

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

§7 5 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Delområde 1. 

Bebyggelsesprocent Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for delområde 1 må ikke 
overstige 30. 

Bebyggelsesplan 
. 

Stk. 2. Bebyggelsen må kun opfores i overensstemmelse 
med den på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste retningsgi- 
vende bebyggelsesplan og indenfor de på kortbilaget viste 
byggefelter. 3, 
Indenfor de ti1 carport, udhus angivne byggefelter, må 
det bebyggede areal ikke overstige 20 m* for hver enkelt 
ejendom. 

Maksimal bygningshnrjde Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagflade 
må gives en hojde, der overstiger 9 m over terrzn, målt 
efter reglerne i bygningsreglementet. 

Antal etager Stk. 4. Bygninger må ikke opfores med mere end en etage. 
Dog må de på vedh&tede kortbilag nr. 2 viste rzkkehuse, 
på grund af de sserlige terrzenforhold, (jfr. bygningsregle- 
mentet kap. 4.3.3., stk. 1) fremtr%de i 2 etager mod sosi- 
den, det vi1 sige mod vest. 

Tagformer 

Bebyggelsesprocent 

Stk. 5. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vax-e 
mellem 40” og 45”. Tage på garager og carporte må dog 
udfores som flade tage. 

Delområde II. 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 25. 

3, Opmaxksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser om skrå 
hwjdegrznseplaner fortramges af denne bestemmelse. 
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Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end en etage 
med udnyttelig tagetage. 

Område 1, bebyggelsen set fra vest. 

98 5 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Skiltning ikke tilladt Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde 
sted. 

Delområde 1. 

Mure 

Tagsten 

99 

Stk. 2. Yderwgge skal opfores i teg1 og fremtrzde som 
blank mur. 

Stk. 3. Tage skal dgkkes med tagsten af teg1 i samme far- 
ve som mur. Undtaget er tage på garager og carporte, når 
disse udfores som flade tage. 

0 9 UBEBYGGEDE AREALER 

Delområde 1. 

Faelles opholdsareal Stk. 1. Det på vedhzftede kortbilag nr. 2 viste fzlles op- 
holdsareal må ikke udstykkes ti1 bebyggelse. 

Bevaring af eksisterende 
beplantning 

Stk. 2. Den på vedhazftede kortbilag nr. 2. viste beplant- 
ning skal vedligeholdes i det angivne omfang og må såle- 
des ikke Qernes uden byrådets saxlige tilladelse. 4, 

Bevaring af 
haveanlaeg 

Stk. 3. De på vedh%ftede kortbilag nr. 2 viste trappean- 
Leg, stottemure samt soen (vedr. soen se stk. 4) skal be- 
vares og vedligeholdes i sit nuvaxende omfang og udseen- 
de, og må således ikke fjernes uden byrådets szrlige til- 
ladelse. 

4, Trzbeplantningen skal, under byggemodning og i byggeperioden, afskaxmes og 
beskyttes efter anvisning fra, og godkendelse af stadsgartneren. 
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Mindre opfyldning 

Hegn mod vej 

§ 10 

§ll 

Grundejerforening 

Stiftelsestidspunkt 

Opgaver 

Vedtaegter 

Stk. 4. Langs den cxtlige wbred vi1 dog ske mindre op- 
fyldning med jordfyld fra udgravning af kceldre, veje m.v. 
i området, for derved at skabe bedre mulighed for hen- 
sigtsmzssigt anlazg mod wen. 

Stk. 5. Det 1.00 m brede bzlte mellem den enkelte ejen- 
doms ske1 mod boligvejen og kantstenen på samme skal 
stedse friholdes. Der må således ikke foretages beplant- 
ning, eller etableres faste anlazg, herunder hegn eller 
hegnsmure. 

5 10 FORUDSAETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for der er 
etableret de i 0 4, stk. 1, 2 og 4, 6 5 stk. 1 og 9 9 stk. 1 
nzevnte veje, stier, vendepladser, parkeringspladser og fzl- 
les opholdsareal. 

Stk. 2. Samtlige nye bygninger i området skal tilsluttes 
fjernvarmeanlazgget ved de kommunale vax-ker. Ny be- 
byggelse må ikke tages i brug f0r denne tilslutning har 
fundet sted. 

5 11 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalpla- 
nens delområde 1. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 75% 
af de udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet krawer 
det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedlige- 
holdelse af de i 9 4 stk. 1, 2 og 4, 0 5 stk. 1 og 0 9 stk. 1, 2 
og 3 mevnte veje, stier, vendepladser, parkeringspladser 
og fzlles opholdsarealer og anlazg. 

Stk. 4. Grundejerforeningen i delområde 1 har pligt ti1 at 
vedligeholde hegn og hzkke på den side, der vender mod 
delområde 1. Endvidere skal grundejerforeningen forestå 
renholdelse af fortovet ud mod Frederiksborg Allé. 

Stk. 5. Grundejerforeningens vedtEgter skal godkendes af 
byrådet. 
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§12 0 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af teknisk udvalg på byrådets vegne den 
11. august 1981. 

Teknisk udvalg, den 13. august 198 1 

Arne Juhl Christensen 
udvalgsformand 

1 henhold ti1 3 27 i kommuneplanloven vedtages 
foranstående lokalplan endeligt. 

Randers byråd, den 11. december 198 1 

Kr. Gjetrup 
borgmester 








