
Lokalplan 174 
Vester Tvaervej 

1 Lokaldan m 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter matr.nre. 151~ og 587f, del af Elal og 
del af 420x, Randers Markjorder, beliggende for enden af 
Vester Tvaxvej og afgaxrses mod vest af Svejstrup bzk. 

Nuvaerende anvendelse Området andrager ca. 1,6 ha., hvoraf en mindre del er be- 
bygget med enkelte lagerbygninger, den resterende del er 
ubebygget. 

Taet-lav boligbebyggelse Der vi1 i fulge lokalplanen, efter nedrivning af ovennawnte 
lagerbygninger, kunne opfores 30 boliger i form af en nek- 
kehusbebyggelse. Boligerne er fordelt på begge sider af en 
glasoverdzkket gade, der skal binde hele bebyggelsen sam- 
men. 

Vejtilslutning Lokalplanen forudwtter det nye boligområde vejbetjent af 
en blind vej med tilslutning ti1 Vester Tvaxvej. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer snskes 
skal de falge planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i 
falge kommuneplanlovens 4 31 kun udstykkes, bebygges el- 
ler i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 

Nuvaerende lovlige 
brug kan fortsaette 

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. 
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Eventuel dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vaxentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under for- 
udwtning af, at det ikke axrdrer den saxlige karakter af det 
område, der soges skabt ved lokalplanen. 

Vaesentlig aendring Mere wsentlige afligelser fra lokalplanen kan kun gen- 
- ny lokalplan nemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Zonestatus 

Spildevandsplan 

Varmeplan 

Svejstrup back 

Spildevandsledning 
langs Svejstrup bazk 

Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for område V17 
i lokalplanrammeme for Randers kommune. 

Området er heri udlagt ti1 boligformål med åben og lav be- 
byggelse. 

Lokalplanområdets placering, inden for område V17 og på 
kanten af det åbne land, isoleret fra den ovrige bebyggelse, 
betyder, at byrådet har fundet det uproblematisk, set i for- 
hold ti1 områdets ovrige ejendomme, at tilvejebringe nax- 
vaxende lokalplan, der åbner mulighed for at opfore boli- 
geme i 4 rækker bygget sammen omkring et overdzkket 
gadeareal. 

Området er beliggende i byzone. 

Lokalplanen er omfattet af det område, der bemevnes V17.5 
i spildevandsplan 1981-93 for Randers kommune. Området 
forudsa%tes kloakeret med separat system. 

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdel- 
se. Området vi1 heri foruds&tes tilsluttet fjemvarmenettet. 

Der er langs Svejstrup brek, i medfor af Regulativ for Svej- 
strup b%k, med tilkcg ti1 regulativeme, pålagt en bygnings- 
og beplantningslinie i en afstand af 8 m fra vandlobets over- 
ste kant. Beplantning og anlag inden for dette areal skal 
godkendes af Århus Amtskommune, Miljokontoret. 

1 lokalplanens område ligger der langs Svejstrup bek en 
kloakledning, der er sikret med et 2 m bredt deklarations- 
bzlte ti1 hver side af ledningens midte. 

Ledningens placering er vist på kortbilag nr. 1. 

Hvis der skal bygges eller ske beplantning i dette areal må 
det kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Randers by- 
råd. 
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El-forsyning 

Vand-forsyning 

91 

Matrikelfortegnelse 

§2 

Boligformål 

Området forsynes med elektricitet af Randers kommunale 
Vaxker. 

Området forsynes med vand af Randers kommunale Vax- 
ker. 

LOKALPLANENS FORMÅL. 

Det er denne lokalplans formål 

at sikre at der sker en hensigtsmazssig disponering af områ- 
det, herunder placering af bebyggelse, parkeringsarealer 
og fzlles opholdsarealer, 

at sikre en stiforbindelse fra Vester Tvaxvej ti1 Hvidemolle- 
vej, 

at sikre, at beplantningen langs Svejstrup bzek bevares, ud- 
tyndes og efterplantes efter retningslinier godkendt af 
Randers kommune, Park- og kirkegårdsforvaltningen, 
samt Århus Amtskommune, Miljokontoret, for så vidt 
angår arealer, der ligger inden for en afstand af 8 m fm 
bazkkens overste kant, 

at ny bebyggelse tilsluttes fjemvarmeforsyningen fra Ran- 
ders kommunale vaxker. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven, lovbekendtgorelse nr. 391 
af 22. juli 1985 fastsmettes herved folgende bestemmelser for 
det i $1 mevnte område. 

5 1 LOKALPLANENS OMRADE 

Stk. 1. Lokalplanen afgrznses som vist på vedh&ede 
kortbilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nre. 151c, 587f, 
del af 151al og del af 420x, Randers Markjorder samt alle 
parceller, der efter den 23. januar 1986 udstykkes fra de 
nzevnte ejendomme. 

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyg- 
gelsen må kun bestå af razkke-, kzede- og gårdhuse og lig- 
nende tzt-lav bebyggelse. 
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§3 

Udstykningsplan 

§4 

Ny vej og ny sti 

Parkering 

Vendeplads 

§5 

§ 3 UDSTYKNING 

Stk. 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse 
med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstyk- 
ningsplan. 

Ej 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udlzegges areal ti1 ny vej og ny sti med belig- 
genhed som vist på kortbilag nr. 2: 

Vej A-B i varierende bredde mellem 14 og 17 m. *) 
Sti a-b i en bredde af 5 m. *) 

Stk. 2. Der skal indrettes fzelles parkeringsplads svaren- 
de ti1 mindst 1 p-plads for hver bolig. Parkeringspladseme 
b0r indrettes inden for den under stk. 1 nawnte vej A-B. 

Stk. 3. Vej A-B afsluttes med en vendeplads. Vendeplad- 
sen kan etableres i forbindelse med de under stk. 2 nawnte 
parkeringspladser. 

Stk. 4. Vej A-B anlaqzges med en k0rebanebredde på 
mindst 5 m, men 7 m bred, hvor der er parkering langs ve- 
jen. 

Stk. 5. Stien a-b ankegges med en belangningsbredde på 
minimum 2 m. 

Stk. 6. Ti1 stien a-b må der kun vaxe adgang for gående 
og cyklende fzrdsel. 

Stk. 7. Vej A-B’s tilslutning ti1 Vester Tvaxvej skal udf0- 
res som fortovsoverk0rsel belagt med chausséssten eller bro- 
sten. 

5 5 LEDNINGSANUEG 

Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke 
fremf0res som luftledninger, men må alene udf0res som 
jordkabler. 

*) Nazrmere bestemmelser om ankg og ibrugtagen vi1 blive fastsat efter regleme herom 
i vejlovgivningen. Det forudscettes, at vejen og stien udhegges som henholdsvis privat 
f&zsvej og privat fz&s sti. 
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56 

Bebyggelsesprocent 

Byggefelter 

Bygningsharjde 

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den 
enkelte ejendom heri includeret andel i fzllesarealer. 

Stk. 2. Bebyggelsen må kun opfores inden for de på kort- 
bilag nr. 2 med saxlig signatur viste byggefelter, Leks. som 
vist på illustrationsplanen, kortbilag nr. 3. 

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervaeg eller tagtlade 
må gives en hojde, der overstiger 8,5 m over niveauplan, 
malt efter regleme herom i bygningsreglementet. 

Tvaxsnit bolig. 

Facadeudwit mod syd-vest. 

Facadeudsnit mod nord-&. 
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Taghaeldning 

§7 

Tunge ydervaegge 

Lette ydervaegge 

Tagmaterialer 

Stk. 4. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
mellem 25” og 45”. 

Stk. 5. Uden for det i stk. 2 nwnte byggefelt kan der op- 
fares et antal skure og overtikkede torrepladser i een etage, 
ialt med et bebygget areal på maksimalt 250 m2. 

9 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN 

Stk. 1. Tunge ydervqge skal opfores af teglsten enten i 
blank mur eller med berappet eller vandskuret overtlade. 

Stk. 2. Lette ydervzgge skal opfores med bekkedning af 
plane eller bolgede eternit-plader eller tnebeklzdning holdt 
i grå farvenuancer. Det kan dog tillades, at der i yderwgs- 
partier mellem boligeme indpasses facadepartier udfort i 
glas eller glaslignende materiale. 

Stk. 3. Tagene skal t%kkes med grå bolgeetemitplader el- 
ler teglsten. 

Stk. 4. Hvis der i det endelige projekt forekommer over- 
dzkkede fælles adgangsarealer, må der ti1 disse overdzknin- 
ger kun anvendes glas eller glaslignende materialer. 

Skiltning Stk. 5. Ingen form for skiltning eller annoncering må fin- 
de sted. 

58 5 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Faelles opholdsarealer Stk. 1. De på kortbilag nr. 2 viste fælles ftiarealer må 
ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udkegges som fælles op- 
holds-arealer for bebyggelsen. 

Beplantningsplan Stk. 2. Beplantning og anlEg af de fElles friarealer må 
kun ske i overensstemmelse med en af Park- og kirkegårds- 
forvaltningen godkendt beplantningsplan. Dette gælder lige- 
ledes for fjemelse og udtynding af den eksisterende beplant- 
ning. 
Inden for den på kortbilag nr. 2 viste 8 m brede zone 
fm Svejstrup backs overste kant skal beplantning og ankeg af 
de fælles friarealer endvidere godkendes af Århus Amts- 
kommune, Miljokontoret. 

Stk. 3. Langs Svejstrup bzk skal der tages saxlige hensyn 
i forbindelse med fjemelse af beplantning og ternenregule- 
ringer, således at det karakteristiske landskabsbillede set fra 
engene bevares. 
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§Q 

Etablering af vej- og 
parkeringsarealer 

Stk. 4. Der skal ti1 hver bolig indrettes et udendors privat 
opholdsareal, hvor der kan etableres en terrasse med et 
mindsteareal på 7 m2. 

Stk. 5. Etablering af beplantning og belysning langs vej og 
andre faxdselsarealer skal udfores efter byrådets naxmere 
anvisning. 

9 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for 
der er etableret den/de i $ 4 stk. 1 og 2 naxnte vej- og 
parkeringspladser, som naturligt horer ti1 den apforte del af 
bebyggelsen. 

Tilslutning til fjernvarme Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for bebyggel- 
sen er tilsluttet fjemvarmeforsyningen fra Randers kommu- 
nale Vaxker. 

0 10 5 10 GRUNDEJERFORENING 

Grundejetforening Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for ejeme af matr.nre. 151~ og 587f Randers 
Markjorder. 

Stiftelsestidspunkt 

Opgaver 

Vedtzgter 

§ 11 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når de udstyk- 
kede grunde er solgt, eller når byrådet krzever det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedlige- 
holdelse af de i $4 stk. 1 nrevnte veje og stier samt de i 0 8 
nzvnte fzllesarealer og -anlag. 

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtzegter skal godkendes af 
byrådet. 

511 TILLADELSE ELLER DISPENSATION 
FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke fo- 
retages axdringer af eksisterende lovlige forhold, for Fred- 
ningsstyrelsen har ophzvet/reduceret den eksisterende 
vandlobsbeskyttelseslinie inden for lokalplanens område. 
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§ 12 5 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd, den 24. februar 1986. 

Randers, den 26. februar 1986. 

K. Gjstrup 
borgmester 

1 henhold ti1 9 27 i kommuneplanloven vedtages foranstå- 
ende lokalplan endeligt. 

På byrådets vegne: 
Udvalget for teknik og milj@, den 13. maj 1986. 

A. Juhl Christensen 
udvalgsformand 










