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Hvis forandringer 
mskes, skal de falge 
planen 

Lokalplan nr. 153 
Mmsk Andersens Vej 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanforslaget omhandler et areal på 4635 m* belig- 
gende vest for Bazkkestien mellem Stjernevej og Mzersk 
Andersens Vej og omfatter matr. nre. 497at, 497ba samt 
del af matr. nr. 497as Randers Markjorder. 

Ifolge planen kan området bebygges med 10 boliger i en 
tzet-lav bebyggelse. Boligerne placeres på den vestligste 
del af arealet. 

Parcellerne f”ar vejadgang ad en blind boligvej, der tilslut- 
tes Maxsk Andersens Vej. 

Alle boliger opfores med forskudt etage, således at huse- 
nes ene facade optrzeder i en etage, og den anden facade 
optrzder i en etage med udnyttet underetage. 

Der udhegges et fazllesareal på ca. 1800 m*. Den overve- 
jende del af fællesarealet er beliggende i en samlet lod ved 
Bzkkestien. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen 
ifolge kommuneplanlovens 0 3 1 kun udstykkes, bebygges 
eller iovrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser. 
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Nuvaerende lovlige 
brug kan fortsaette 

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

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

VaxentIige aendringer 
- ny lokalplan 

Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PIANUEGNING 

5 1 5-rammer Lokalplanen omfatter en del af det område, der benzvnes 
V 9 i $ 1 5-rammerne for Randers kommune. 

V 9 boligområde En lokalplan for område V 9 skal blandt andet sikre: 
at områdets anvendelse fastlzgges ti1 boligformål samt 
mindre butikker ti1 områdets daglige forsyning eller andre 
naxmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i om- 
rådet uden genevirkninger i forhold ti1 omgivelserne, 
at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes 
mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det pågzldende 
areal under ét overstiger 25, 
at der iwrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsespro- 
centen for hver ejendom overstiger 40. 

Tillseg til 
9 1 Wammerne 

Spildevandsplan 

Varmeplan Ifølge varmeplanen fra 1977 for Randers kommune skal 
lokalplanområdet forsynes med fjernvarme. 

Byzone Området er beliggende i byzone. 

Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med de 
godkendte 0 1 Srammer. Der måtte derfor inden lokalpla- 
nen kunne vedtages endeligt, foreligge et af Arhus amts- 
råd godkendt tillag ti1 0 1 Srammerne. (tilkeg nr. 29). 

Lokalplanen er omfattet af opxåderne, der i spilde- 
vandsplanen for Randers kommune benawnes A 19 og A 
20. Område A 19 er fuldt kloakeret med fællessystem. 
Område A 20 er kloakeret med separatsystem; naxvaxen- 
de lokalplanområde foruds&tes tilsluttet dette. 

LOKALPLANENS FORMAL 

at åbne mulighed for opf&-else af en boligbebyggelse in- 
den for rammerne af en bebyggelsesprocent på 30, 
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§l 

Ejendomme under 
planen 

52 

Boligformål 

Lav-taet bebyggelse 

93 

Udstykningsplan 

at sikre, at bebyggelsen udformes og placeres under noje 
hensyntagen ti1 de store hojdeforskelle i terraxet, 
at sikre, at boligvejene udformes i henhold ti1 retningsli- 
nier, der er gzldende for lege- og opholdsgader, 
at bevare nzermere angiven skovbeplantning samt enkelte 
store trazer. 

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

9 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og om- 
fatter matr. nre. 497at, 497ba samt del af matr nr. 497as 
Randers Markjorder, samt alle parceller der efter den 24. 
juli 198 1 udstykkes fra ovennzevnte ejendomme. 

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. 

Stk. 2. Bebyggelsen må kun bestå af rzekke-, kzede-, gård- 
huse eller lignende bebyggelse. 

Stk. 3. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives 
en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i 
beboelsesområder under forudwtning afz 

at virksomheden drives af den, der bebor den pågzldende 
ejendom, 
at virksomheden efter byrådets skarn 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 pågazldende ejendom. 

Ejendommen må iovrigt ikke benyttes ti1 nogen form for 
erhvervsvirksomhed. 

9 3 UDSTYKNINGER 

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med 
den på vedhazftede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende 
udstykningsplan. 
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94 

Vej 

5 40-gade 

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD ‘) 

Stk. 1. Der udhegges areal ti1 folgende nye vej og stier 
med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2: 
Vejen A-B i varierende bredde fra 5,00 m - 9,00 m. 
Stien a-b i en bredde af 3,00 m. 
Stien c-d, e-d og g-f i en bredde af 2 m. *) 

Stk. 2. Vejen A-B skal udformes efter de retningslinier, 
der er gzldende i medfor af fazrdselslovens 5 40 3, (lovbe- 
kendtgorelse nr. 287 af 10. juni 1976). Det forudszttes at 
vejen skal anvendes som lege- og opholdsgade. 

Stk. 3. Stierne a-b og c-d skal anlazgges med ramper med 
en maximal stigning på 1: 16. 

Parkering Stk. 4. Der udlzegges fElles parkeringspladser for det sam- 
lede område som nzrmere angivet på kortbilag nr. 2. 

Hastighedsdaempende 
foranstaltninger 

Stk. 5. Ved vejen A-B’s tilslutning ti1 Mzersk Andersens 
Vej skal der efter byrådets anvisning etableres en hastig- 
hedsdzempende foranstaltning. 

§5 

96 0 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Bebyggelsesprocent Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for lo- 
kalplanområdet som helhed. 

Q 5 LEDNINGSANLIEG 

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores 
som luftledning, men må udfores som jordkabler. 

Stk. 2. På den enkelte boligparcel må maximalt opfores 
en bolig med et etageareal på 108 m* samt en carport- og 
udhusbygning på tilsammen maximalt 20 m*. 

Stk. 3. Bolig- og carportbebyggelsen må kun opfores i 
overensstemmelse med den på vedhazftede kortbilag nr. 2 
viste retningsgivende bebyggelsesplan. 4, 

9 Det forudsazttes, at vejen optages på vejfortegnelsen som privat fzllesvej. Endvide- 
re at vejmyndigheden opretholder offentlighedens frie faxdsel ad vejen og stien c-d. 

2, Strerne udhegges som private stier. 

3, Dette indebaxer at motorkoretojer skal udvise saxlig agtpågivenhed og hensyns- 
fuldhed overfor gående, og det vil derfor normalt ikke wre muligt at kore hurtige- 
re end 15 km/t. Fodgrengere må på den anden side ikke unodigt hindre de korende 
i at komme frem. 

4, Opmaxksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser om af- 
standsbestemmelser i kap. 3.2 fortranges af denne bestemmelse. 
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1 ‘/z etage med kzlder Stk. 4. Boligerne må maximalt opfores i 1 ‘/z etage med 
udnyttelig tinderetage, jfr. bygningsreglementets kap. 
4.3.3, stk. 1. 

Niveauplaner Stk. 5. Der fastlzegges to niveauplaner for de enkelte grun- 
de med en hojdedifference på 1,25 m for så vidt angår 
parcel nr. 3 og 4 og med en hojdegraznse på 2,50 m for så 
vidt angår de ovrige parceller. 

TagudhEng 

Taghaeldning 

Sokkelhsjde 

§7 

Et mindre skilt 
pr. ejendom 

Tegl og tr= 

§8 5 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Fzallesareal Stk. 1. De på kortbilag nr. 2 viste fzllesarealer må ikke 
udstykkes ti1 bebyggelse, men udhegges som fzelles op- 
holdsareal for bebyggelsen. 

Stk. 6. Tagudhzng kan tillades placeret max. 0,6 m over 
skel. (gzelder dog kun inden for lokalplanområdet). 

Stk. 7. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vzre 
20”. Alle tage på boliger samt carporte- og udhusbygnin- 
ger skal have samme tagh%ldning. Det kan dog tillades, at 
carport- og udhusbygninger opfores med fladt tag. 

Stk. 8. Den synlige sokkelhojde må ikke overstige 0,25 m. 

9 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må Iinde 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 beboelsesbygningernes udvendige bygningssi- 
der og tage skal anvendes ensartede materialer af tegl. 
Bygningssideme over de udnyttede underetager kan dog 
udfores i ensartede materialer af tr%. 

Stk. 3. Ti1 carporte- og udhusbygningers udvendige sider 
skal anvendes trze. Såfremt tagene på disse udfores med 
20”‘s taghzldning, skal der anvendes samme materiale i 
teg1 som på beboelsesbygninger. 

Stk. 4. Udvendige bygningssider i tr%, herunder carporte 
og stakitter skal fremtnede i farverne saltgran, kalkhvid 
eller jordfarvede okker, terra de sienna, umbra, engelsk 
rad eller dodenkop. 
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Faellesarealets anvendelse 

Beplantning 

Belysning 

Stk. 2. Fazllesarealet må ikke anvendes ti1 nogen form for 
parkering eller henstilling af både, campingvogne eller 
lignende. 

Stk. 3. Den på kortbilag nr. 2 med signatur viste beplant- 
ning skal vedligeholdes i sit nuvaxende omfang og ud- 
seende og må således ikke tjemes uden byrådets saxlige 
tilladelse. 5, 

Stk. 4. Belysning af veje og andre faxdselsarealer må kun 
udfores efter byrådets naxmere anvisning. 

Facade set fra nordost. 

Facade set fra sydvest. 

99 0 9 FORUDSAETNING FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. For ny bebyggelse inden for området tages i brug, 
skal der vaxe etableret vej, sti, fazlles parkeringsplads og 
fzlles opholdsareal i overensstemmelse med bestemmel- 
serne herom i 0 4, stk. 1,2, 3 og 4 og $8 stk. 1. 

Stk. 2. Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes fjern- 
varmeanlazgget ved de kommunale werker. Ny bebyggelse 
må ikke tages i brug, for denne tilslutning har fundet sted. 

9 10 0 10 GRUNDEJERFORENING 

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

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

5, Trazbeplantning skal, under byggemodning og i byggeperioden, afskaxmes og be- 
skyttes efter anvisning fra, og godkendelse af stadsgartneren. 
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Opgaver 

Vedtaegter 

§ll 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedlige- 
holdelse af de i $ 4, stk. 1 og 2 nzevnte veje og stier samt 
de i 0 8 og 9 navnte fzllesarealer og -anheg. 

Stk. 4. Grundejerforeningen har pligt at vedligebolde 
hegn og hzekke på egen side af skel, endvidere forestå ren- 
holdelse, herunder snerydning, af fortovet ud mod Stjer- 
nevej og Maxsk Andersens Vej. 

Stk. 5. Grundejerforeningens vedtzgter skal godkendes af 
byrådet. 

Q 11 VEDTAGELSESPÅTEGNItiG 

Således vedtaget af Randers byråd, den 28. september 
1981. 

Randers, den 1. oktober 198 1 

Kr. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 4 27 i lov om kommuneplanlaegning vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt. 

På byrådets vegne 

Teknisk udvalg, den 15. december 198 1 

Arne Juhl Christensen 
udvalgsformand 
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