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Lokalplan nr. 173
bvenholmvej
I 1.

EN KORTFATIET
Områdets

beliggenhed

Nuvaerende

IEndret

anvendelse

anvendelse

BESKRNELSE

Lokalplanforslaget omfatter et område beliggende nord for
Dronningborg Boulevard og vest for Lcwenholmvejs ostligste
tilslutning ti1 Dronningborg Boulevard.
Området var omfattet af lokalplan nr. 137 - Lwenholmvej,
og er heri udlagt ti1 offentlige formål (b@mehave,vuggestue,
fiitidshjem og lignende) med delområdebetegnelsenE.
Efter at have konstateret fald/stagnation i bametallet, har
byrådet ikke mndet grundlag for en fortsat reservation af det
omhandlede areal ti1 offentlige formål. Byrådet orrskede derfor, med n~rvaxende lokalplan, at axdre bestemmelseme for
området, såledesat det kan anvendesti1 boligformål.

16 boliger

Der vi1 kunne opfixes 16 boliger i form af rrekkehuse, kazdehuse eller lignende inden for området.
Husenes udformning vi1 vaxe tilsvarende den cwrige bebyggelsei området.

Stnrjvold

1 lokalplanen er der udlagt areal ti1 en støjvold ud mod
Dronningborg Boulevard.

LOKALPLANENS
Forandringer
skal fmrlge planen

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggcwelseaf lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i følge
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kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lovlig anvendelse

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

Dispensation

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaztning af,
at det ikke zndrer den saxlige karakter af det område, der
sogesskabt ved lokalplanen.

Stnrrre azndringer
ny lokalplan

-

Mere wesentlige afligelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN

OG DEN 0VRIGE PlANlJEGNING

5 Wrammerne

Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for område B 49
i 0 15rammeme for Randers kommune.

B 49: Boligområde

Område B 49 er udlagt ti1 intensiv boligbebyggelse (det vi1
sige mere end 12 boliger pr. ha.) som etagebebyggelseog lignende. 1 området kan der desuden indpasses institutioner,
feks. plejehjem, borneinstitutioner samt mindre butikker ti1
områdets daglige forsyning.

Krav om stsjafsksrmning

Af 0 W-ammeme fremgår det endvidere, at beboelsen og
dennes opholdsarealer skal placeres således,at det udendors
stojniveau hidrorende fra Dronningborg Boulevard ikke
overskrider 55 dB(A) på dognbasis.
Kravet om stoj&mpning vi1 betyde, at der langs med Dronningborg Boulevard, skal etableresen stojvold.

Lokalplan nr. 137 Lmrvenholmvej

Området var endvidere omfattet af lokalplan nr. 137 - Lovenholmvej og heri udlagt ti1 offentligt formål (bomehave,
vuggestue,ftitidshjem og lignende).
Området havde i lokalplan nr. 137 - Lovenholmvej, delområdebetegnelsenE. (se fig. nr. 1).

IEndret planlaegning,
ny lokalplan

Da udviklingen i bometallet, i de senesteår, har vist sig at
vaxe stagnerende/faldende, for Randers kommune som helhed, har kommunen, eRer en noje vurdering, ikke mndet
grundlag for en fortsat reservation af det pågazldendeareal ti1

Figur nr. I

offentligt formål (b@mehave,vuggestue, fritidshjern og lignende).
På baggrund af ovenstående, har byrådet mndet det nodvendigt, at der blev udarbejdet en ny lokalplan for det her
omhandlende område, såledesat der herved gives mulighed
for opførelse af boligbyggeri på arealet.
Boligforeningsbyggeri

Boligforeningen, der har opfxt boligbebyggelse i delområdeme B, C og D i lokalplan nr. 137 - Lcwenholmvej, er interessereti at opfcn-etilsvarende boligbebyggelsepå det i naxvaxende lokalplan omhandlende område.

Vejadgang

Området vi1 Iå vejadgangti1 L4wenholmvej.

Stiplan

1 lokalplan nr. 137 - Lcwenholmvej er der, langs områdets
vestlige afgrznsning, reserveret areal ti1 en nord-syd gående
sti med tilslutning ti1 Dronningborg Boulevard (stien c-c).
Stien c-c forudsazttesetableret forinden der gives ibrugtagningstilladelse ti1 byggeriet beliggende i delområde D i lokalplan nr. 137 - Lwenholmvej.
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Varmeplan

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse.
For at sikre en hensigtsmzssig varmeforsyning i området i
perioden indtil der foreligger en godkendt varmeplan, er der
optaget bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at bebyggelsen kan forlanges tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsankeg. Samtidig er lokalplanens bestemmelser udformet således, at de ikke vi1 kunne komme i strid med varmeloven.

Spildevandsplan

Lokalplanen er omfattet af det område, der bemevnesB 49 i
spildevandsplan 1981-93 for Randers kommune. Området
forudxettes kloakeret med separat system.

Kollektiv

Området betjenes af en bybusrute via Dronningborg Boulevard. Betjeningen af lokalplanområdet vi1 fremover vaxe
omfattet af den, under udarbejdelse vaxende, kollektive trafikplan for Randers kommune.

trafik

Zonestatus

Området er beliggende i byzone.

LOKALPLANENS

FORMAL

Lokalplanens formål er at sikre:
at området reserveresti1 boligformål,
at bebyggelsen gives en udformning, der stemmer overens
med den eksisterendebebyggelsei området,
at det udend0rs st0jniveau hidr0rende fra Dronningborg
Boulevard ikke overskrider 55 dB(A) på d0gnbasis for boligbebyggelsenog dennes opholdsarealer,
at st0j&mpningsforanstaltningen, i princippet, gives samme
udformning, som den der er etableret Ost for L0venholmvej ud mod Dronningborg Boulevard,
at den interne boligvej udformes i overensstemmelse med
de retningslinier, der er mldende for lege- og opholdsgader,
og i 0vrigt gives en udformning, der er tilsvarende de 0vrige
lege- og opholdsgader i området.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastsa%tesherved f0lgende bestemmelser for det i 0 1
nawnte område.
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9 1 LOKALPLANENS

OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Lokalplanen afpnses som vist på vedh&ede kortbilag nr.
1 og omfatter matr.nre 1nv og lnx Bjellerup Ladegård,
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Dronningborg, samt alle parceller, der efter den 1. september
1983 udstykkes fm de mevnte ejendomme.

5 2

§2

Boligformål:
rskkehuse

kaedehuse,
og lignende

OMWETS

ANVENDELSE

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af nekke-, kzede-og gårdhuse og lignende tazt, lav bebyggelse.
Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområderunder forudssetningaC
at virksomheden drives af den der bebor den pågaAdende
ejendom,
at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan
måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning og 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 pågzldende ejendom.
Ejendomme må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for
erhvervsvirksomhed.
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Q3

UDSTYKNING

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

Stk. 1. Der udlaqges areal ti1 ny vej med en beliggenhed
som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2. Vejen T-T i en bredde af 10 m (*). Vejen T-T skal belzeggesmed betonsten. Det
forudwttes, at vejen T-T skal anvendes som lege- og opholdsgade,jfr. fzrdselslovens 3 40 (lovbekendtgorelse nr. 287
af 10.juni 1976).

Mindre stier

Stk. 2. Nye mindre stier skal udlagges i en bredde af 3 m., i
princippet som vist på vedhzeftedekortbilag nr. 2.
Stieme belzeggesmed en af Randers kommune godkendt belzgning.

(*)

VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Nzrmere bestemmelser om ankg og ibrugtagen vi1 blive fastsat efter regleme
herom i vejlovgivningen. Det forudsrettes,at vejen udlzgges som privat fazllesvej.

6
Parkeringspladser

Stk. 3. Der skal indrettes parkeringspladser svarendeti1 1,5
bilplads for hver bolig. Heraf skal mindst 0,5 p-plads pr.
bolig indrettes som fzlles parkering. Carport eller garageindgår i 1 p-plads.
Parkeringspladsemebelagges med åbne betonsten isået gnes.

95

95

Jordkabler

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

56

56

Bebyggelsesprocent

Stk. 1. Bebyggelsesprocentenfor lokalplanområdet må ikke
overstige 50 for området som helhed.

Byggefelter

Stk. 2. Bebyggelsen,herunder carporte og garager, må kun
opfores inden for de på vedh&ede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste byggefelter.(**)

Maksimal

bygningshsjde

LEDNINGSANLCEG

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings yderwg eller tagflade må
gives en hojde, der overstiger 8,5 m over ternen, målt efter
regleme i bygningsreglementet.

Antal etager

Stk. 4. Bygninger må ikke opfores med mere end 2 etager.

Tagformer

Stk. 5. Tagets vinkel med det vandrette plan skal vaxe
mellem 25” og 35’.
Garager og carporte må dog udfores med fladt tag.

§7

5 7

Mure

Stk. 1. Ydervzgge skal opfores i gule teglsten og fremtnede
som blank mur.

Tagmaterialer

Stk. 2. Tagene skal d%kkes med bolgeetemitplader, der i
form og farve stemmer overens med de i området anvendte.

(**)

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTR4EDEN

Opmaxksomheden henledes på, at bygningsreglementets afstandsbestemmelser i
kap. 3.2 fortramges af denne bestemmelse.

7
Skiltning

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde
sted. Undtaget herfi-a er dog skilte med en stcwrelsepå indtil
0,2 m2, der må opszettesi et eksemplar for hver bolig.
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UBEBYGGEDE AREALER

Opholdsareal

Stk. 1. 1 lokalplanområdet skal der udlzeggesopholdsareal
svarendeti1 100% af boligetagearealet.

St.ajafsk=rmning

Stk. 2. Langs Dronningborg Boulevard skal der etableres
st0jafskaxmning for bebyggelsen og dennes opholdsarealer
således, at det Ekvivalente konstante udendcxs stojniveau
hidmrende fra Dronningborg Boulevard ikke overstiger 55
dB(A) på d0gnbasis.(***)
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Qg

FORUDSIETNING
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN AF NY

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke tagesi brug fix der er etableret den/de i $4 stk. 1 og 3 nawnte vej- og parkeringspladser
og de/den i 0 8 stk. 1 og 2 nzevnte opholdsarealer og støjaf- skaxrnning.
Stk. 2. Ny bebyggelsemå ikke uden byrådets tilladelse tages i brus, f0r bebyggelsener tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsankegefter byrådets anvisning.
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OPHmELSE

AF DEL AF LOKALPLAN

Den af Randers byråd, den 23. februar 1981, vedtagne lokalplan nr. 137 - Lwenholmvej, ophzevesfor det område,
der er omfattet af mervaxende lokalplan.

(***)

Pro’ekt til st0’afskzrmningsforanstaltning skal forinden udfmelse fmder sted,
godc endes af d anders kommune.

Q 11

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget af Randers byråd den 7. november 1983.
Randers, den 9. november 1983.

K. Gjdrup
borgmester

1 henhold ti1 $ 27 i lov om kommuneplanlcegning vedtages
ovenståendelokalplan endeligt.
Randers, den 12. marts 1984.

K. Gj&rup
bogmester
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