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Lokalplan nr. 156 
Gkovlundtc 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanens område er beliggende i Vorup kax-, nord for 
jernbanen, syd for de nye kolonihaver i Vorup. 

Efter lokalplanen overfores de gamle kolonihaveområder 
»Fjordvang« og »Skovlund« samt det eksisterende bolig- 
område omkring Skovgårdsvej fra landzone ti1 byzone. 
Der er endvidere givet bestemmelser, som åbner mulig- 
hed for en dobbelthusbebyggelse beliggende på det ube- 
byggede areal mellem Skovgårdsvej og Skovlund. På area- 
let kan der efter lokalplanen opføres 9 dobbelthuse samt 
2 fritliggende huse. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådet endelige vedtagelse og offentliggorelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i f01- 
ge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges el- 
ler i cwrigt anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 

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



Uden for 
5 1 Wammerne 

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

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

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLAEGNING 

Lokalplanens område var beliggende uden for de for Ran- 
ders kommune godkendte 9 1%rammer. Byrådet kunne 
således ikke vedtage lokalplanen endeligt f0r Århus 
Amtsråd havde godkendt tilheg nr. 33 ti1 0 15rammeme 
for Randers kommune. 

Landzone - 
overfnrrsel til byzone 

Området var beliggende i landzone, og med offentliggu- 
relsen af den endeligt vedtagne lokalplan overførtes lokal- 
planens område ti1 byzone. 

Varmeplan Området er beliggende uden for det område, som er om- 
fattet af den hidtidige varmeplan, og forventes ikke forsy- 
net med Ijemvarme. 

Spildeva?dsplankgning Lokalplanens område var i den i 1977 godkendte spilde- 
vandsplan benwnt A77 og forudsat kloakeret med sepe- 
ratsystemer i perioden 198 1-84. Kloakeringen af området 
er påbegyndt i efteråret 1981 og forventes afsluttet i forå- 
ret 1982. Herefter vi1 spildevandet via pumpestation blive 
afledt ti1 det eksisterende aflobssystem i Kaxgade i Vorup, 
mens regnvandet vi1 blive afledt ti1 en eksisterende dx-ax- 
gmft med till0b ti1 Vorup enges pumpelags pumpestation 
ved Gudenåen. 

1 den i 1981 reviderede spildevandsplan er området be- 
nawnt U5. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er nax-wrende lokalplans formål 

at åbne mulighed for opfgrelse af nye boliger i området, 
samt 

at danne baggrund for en lovliggcxelse af den eksisterende 
bebyggelse i området. 
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Matrikelfortegnelse 

Delområder 

Overfnrrsel til byzone 

5 2 Delområde 1. 

Boligformål 

Grunde: 
min. 700 m2 

Bebyggelsesprocent: 
max. 25. 

3 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

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

§ 1 LOKALPLANENS OMRADE 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxrses som vist på vedhzftede 
kortbilag nr. 1 og 2 og omfatter folgende matr.nre.: 13h, 
13k, 131, 13m, 130, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13~. 13v, 
13aa, 14f, 141, 14n, 140, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u. 14v, 
14x, 14y, 142, 14ae, 140, 14aa, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 
14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14a1, 14am, 14an, 14ao, 
14ap, del af 13q 14m, 15m samt en del af den som Fugl- 
sangsvej navngivne umatrikulerede kommunevej, Vorup 
by, Vorup samt alle parceller, der efter den 15. januar 
1982 udstykkes fra de nwnte ejendomme. 

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområdeme 1, 
II og III som vist på kortbilag nr. 1. 

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den en- 
deligt vedtagne lokalplan overfores det af lokalplanen om- 
fattende område fm landzone ti1 byzone. 

9 2 BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE 1. 

Stk. 1. Områdets anvendelse. 

Stk. 1.1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Be- 
byggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse. 

Stk. 2. Udstykning. 

Stk. 2.1. Der må ikke foretages udstykninger, hvorved 
der fremkommer ejendomme med et areal, der er mindre 
end 700 m*, heri ikke medregnet vejareal. 

Stk. 3. Bebyggelsens omfang og placering*) 

Stk. 3.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
må ikke overstige 25. 

*) Med hensyn ti1 eksisterende beb ggelse henledes opmaxksomheden på by elo- 
vens kap. 4, 4 17 stk. 1, hvon er blandt andet fremgår: »Det påhviler en ti1 d h 
enhver tid vsxende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med 
denne lov eller de i medfar af loven ud&rdigede forskrifter«. 
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Bygningshsjde: 
max.81/2m 

Een etage med Stk. 3.3. Bygninger må ikke opfores med mere end een 
udnyttelig tag etage med udnyttelig tagetage. 

0 3 Delområde II. 

Stk. 3.2. Intet punkt af en bygnings yderwg eller tag må 
gives en hojde, der overstiger 8 1/2 m over ternen, målt 
efter regleme i bygningsreglementet. 

Stk. 4. Ubebyggede arealer. 

Stk. 4.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, be- 
fazstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, lige- 
som en passende orden ved oplagring af materialer og lig- 
nende skal overholdes. 

5 3 BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE II. 

Stk. 1. OmrAdets anvendelse. 

Dobbelthuse + 
2 fritliggende parcelhuse 

Stk. 1.1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Be- 
byggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse i form af 
dobbelthuse samt 2 fritliggende parcelhuse. 

Udstykningsplan 

Bebyggelsesprocent: 
max 40. 

Faelleshus: 
max 150 m2 brutto- 
etageareal 

Stk. 1.2. Inden for det på vedhzftede kortbilag nr. 2 
med priksignatur viste område må der kun opfores eller 
indrettes bebyggelse ti1 formal, som er fzlles for områdets 
beboere så som fzlleshus og lignende. 

Stk. 2. Udstykninger. 

Stk. 2.1. Udstykning må kun foretages i overensstem- 
melse med den på vedhzftede kortbilag nr. 2 viste ud- 
stykningsplan. 

Stk. 3. Bebyggelsens omfang og placering. 

Stk. 3.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for 
den enkelte ejendom. I 

Stk. 3.2. Inden. for det på vedhzftede kortbilag nr. 2 
med priksignatur viste areal må efter byrådets nzrrnere 
godkendelse opfores enkelte mindre bygninger ti1 formål, 
som er fzlles for områdets beboere under forudsztning af, 
at det samlede etageareal ikke overstiger 150 m2, og at 
bygningeme gives en udforming og et udseende i overens- 
stemmelse med den ovrige bebyggelse. 
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Bygningshmrjde: 
max81/2m 

Een etage med 
udnyttelig tagetage 

Byggefelt for 
pcl. 1 - pcl. 4. 

Byggefelt for 
pcl. 5 - pcl. 18. 

Fritliggende huse på 
pcl. 19 og pcl. 20. 

Stk. 3.3. Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagfla- 
de må gives en hojde der overstiger 8 1/2 m over ternen, 
målt efter regleme i bygningsreglementet. 

Stk. 3.4. Beboelsesbygninger må kun opfores med een 
etage med udnyttelig tagetage. 

Stk. 3.5. Beboelsesbygninger på parcelleme 1-4 må kun 
opfores inden for de på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste 
byggefelter med facade i byggefeltets afgraxrsning mod 
nord samt sammenbygget over ske1 i ovrigt som vist på 
vedhzftede kortbilag nr. 3. 

Stk. 3.6. Beboelsesbygninger på parcelleme 5-18 må 
kun opfores inden for de på vedhzftede kortbilag nr. 2 vi- 
ste byggefelter med facade i byggefeltets afgramsning mod 
vej samt sammenbygget over ske1 i ovrigt som vist på ved- 
hzeftede kortbilag nr. 3. 

Stk. 3.7. Beboelsesbygninger på parcelleme 19 og 20 må 
kun opfores fritliggende. 

For carporte gælder folgende bestemmelser: 

Byggefelter for carporte Stk. 3.8. Carporte skal opfores inden for de på vedhzf- 
tede kortbilag nr. 2 med tzt krydsskravering viste bygge- 
felter med tagkanten beliggende i byggefeltets afgrzensning 
mod vej. 

Kun een carport 
på hver grund 

Stk. 3.9. Der må kun opfores een carport på hver ejen- 
dom. 

Sammenbygget over skel Stk. 3.10. Hvor kortbilaget’ udviser 2 carport-byggefelter 
beliggende sammenhazngende over skellet, skal carportene 
opfores som dobbeltcarporte over skel. 

Stk. 4. Ubebyggede arealer. 

Fzlles opholdsarealer 

Levende hegn i skel Stk. 4.2. Hegn må i såvel ske1 mod nabo som ske1 mod 
vej kun etableres som levende hegn. 

Laengde af Iaemure: Dog må der i forbindelse med terrasser opfores hemure i 
max 4 m. ske1 i en hengde af maksimalt 4 m. 

Stk. 4.1. De med priksignatur viste arealer må ikke ud- 
stykkes ti1 bolig- og carport-bebyggelse, men udlzegges 
som fzlles opholdsarealer for bebyggelsen samt ti1 opfo- 
relse af fzlleshus som beskrevet i $3 stk. 3.2. 
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Vejbelysning 

Beplantningsplan 

Sasrlige bestemmelser 
for tihrslen til carporte 
på parcellerne 1,2,3 og 4. 

Grundejerforening 

Medlemspligt 

Oprettelsestidspunkt 

Arbejdsopgaver 

El-ledninger i jorden 

9 4 Delområde III. 

Åben lav boligbebyggelse 

Stk. 4.3. Belysning af veje og andre faxdselsarealer må 
kun udfores efter byrådets nzermere anvisninger. 

Stk. 4.4. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, be- 
fxstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, lige- 
som en passende orden ved oplagring af materialer og lig- 
nende skal overholdes. 

Stk. 4.5. Beplantning af fzllesarealer må kun ske efter 
en af byrådet godkendt beplantningsplan. 

For parcellerne 1, 2, 3 og 4 gælder folgende sarlige bestem- 
melse for tilkwslen ti1 carporte/garager. 

Stk. 4.6. Der må ikke mellem de to tilkorsler på hen- 
holdsvis pcl. 1 og 2 og pcl. 3 og 4 placeres hegn under no- 
gen form. Hegn kan istedet etableres på henholdsvis pcl. 
1 og pcl. 3 i forlzengelse af boligbyggefeltets afgrænsning 
mod nord, således at de to tilkorsler anhegges i sammen- 
hzeng og med anvendelse af de samme materialer. Se i 
ovrigt vedhzeftede kortbilag nr. 3 - illustrationsplan. 

Stk. 5. Grundejerforening. 

Stk. 5.1. Der skal oprettes en grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for del- 
område II. 

Stk. 5.2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 
75% af de udstykkede grunde er solgt eller når byrådet 
krzever det. 

St.k. 5.3. Grundejerforeningen skal forestå etableringen, 
drift og vedligeholdelse af de i 9 3 stk. 3.2., stk. 4.1., stk. 
4.3. og stk. 4.5. mevnte fAlesarealer og anlzeg. 

Stk. 5.4. Grundejerforeningens vedtzgter skal godken- 
des af byrådet. 

Stk. 6. Ledningsanlag. 

Stk. 6.1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ik- 
ke fremfores som luftledninger, men må alene fremfores 
som jordkabler. 

5 4 BESTEMMELSER FOR DELOMRÅDE III. 

Stk. 1. Områdets anvendelse. 

Stk. 1.1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Be- 
byggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse. 
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Erhverv på visse vilkår Stk. 1.2. Byrådet kan tillade, at der På ejendommen dri- 
ves en sådan virksomhed som almindeligvis kan udfores i 
beboelsesområder under forudsaztning afi 

at virksomheden drives af den, der bebor den pågzldende 
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 pågzeldende ejendom. 

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

Stk. 2. Udstykninger. 

Grunde: 
min 700 m2 . 

Stk. 2.1. Der må ikke foretages udstykninger, hvorved 
der fremkommer ejendomme med et areal, der er mindre 
end 700 rn2 heri ikke medregnet vejareal. 

Stk. 3. Bebyggelsens omfang og placering. 

Bebyggelsesprocent Stk. 3.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
max. 25 må ikke overstige 25. 

Bygningshmrjde: 
max.81/2m 

Een etage med 
udnyttelig tagetage 

§5 

Stk. 3.2. Intet punkt af en bygnings ydervzeg eller tag må 
gives en hojde, der overstiger 8 1/2 m over ternen, målt 
efter regleme i bygningsreglementet. 

Stk. 3.3. Bygninger må ikke opfores med mere end een 
etage med udnyttelig tagetage. 

Stk. 4. Ubebyggede arealer,. 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befEstelse eller 
lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passen- 
de orden med materialer og lignende skal overholdes. 

FIELLESBESTEMMELSER FOR DELOMRÅDERNE 1, II 
OG III. 

9 5 VEJFORHOLD *) 

*) Nzper,e bes!eqmelser om anlag og ibrugtagen vi1 blive fastsat efter regleme her- 
om I vqlov wnmgen. Det forudszttes, at ve’ A-B udlg es som 
samt at de e slsterende veje i området Skov t. !gd.T 8 

rivat fzllesvej 

holdes som private f&lesveje. 
rdsvej, Skov und og Jordvang bibe- 
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Ny vej 

Udvidelse af 
Skovgårdsvej 

Vendepladser 

§6 

Skilte og reklamer 

97 

Ophaevelse af 
servitutter 

Stk. 1. Der udlazgges areal ti1 ny vej A-B med en bredde 
og beliggenhed som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2. 

Stk. 2. Der udhegges areal ti1 udvidelse af Skovgårdsvej 
ti1 en udlzegsbredde på ialt 8 m. 

Udvidelsesarealet skal falde med 1 m på vejens vestlige si- 
de. Vejens ostlige side reguleres således, at vejudhegget i 
alt er 8 m fra modstående udhegsgrax-rse. 

Stk. 3. De i stk. 1 og stk. 2 nzevnte veje afsluttes med 
vendepladser med en storrelse og beliggenhed som vist på 
vedhzeftede kortbilag nr. 2. 

Q 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med 
byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfzlde. 

Q 7 SERVITUTTER 

Stk. 1. Den under den 29. januar 1949 tinglyste deklara- 
tion på matr.nre.: 14n, 140, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 
14v og 14x Vorup By, Vorup, angående benyttelse, bebyg- 
gelse, beboelse og betingelser for fremtidigt salg ophawes. 

Stk. 2. Den under den 6. juni 1959 tinglyste deklaration 
på matr.nre.: 141, 14y, 142, l4q 140, 14aa, 14ab, 14ac, 
14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14a1, 14am, 
14an, 14ao samt 14ap Vorup By, Vorup, angående bebyg- 
gelses- og benyttelsesindskrznkninger og om forbud mod 
vinterbeboelse ophzeves. 

Stk. 3. Den under den 22. december 1959 tinglyste de- 
klaration på matr.nre.: 141, 14y, 142, 142e, 140, 14aa, 
14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 
14a1, 14am, 14an, 14ao samt 14ap Vorup By, Vorup, an- 
gående benyttelses- og bebyggelsesindskrznkninger og om 
beboelse i tiden 1. maj ti1 30 september ophaeves. 



§8 5 8 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers Byråd, den 22. februar 1982. 

Randers, den 24. februar 1982. 

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommunalplanlzegning vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt. 

Randers, den 8 juni 1982. 

På byrådets vegne: 
Udvalget for teknik og milj0 

Arne Juhl Christensen 
udvalgsformand 
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