Lokalplan nr. 177
Apollovej

EN KORTFATTET
Områdets

beliggenhed

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 36.000 m2 beliggende
ved den sydlige ende af Apollovej i Paderup.
På arealet kan der efter lokalplanen opfores 68 boliger i form
af 1, 1% og 2 etagerstzt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal opfores af rode mursten og tzekkes med
rodt tegltag.
Lokalplanen sikrer endvidere, at områdets friarealer reguleres, indrettes og beplantes efter en af byrådet merrnere godkendt plan.

LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge
kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller i
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsazttesom hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv
krav om etablering af de anlzegmed videre, der er indeholdt i
planen.

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vazsentligelempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszetning af,
at det ikke zendrer den saxlige karakter af det område, der
sogesskabt ved lokalplanen.
Mere vzsentlige afirigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN
Forhold

til 5 Wrammerne

Byplanvedtaegt

nr. 33

OG DEN 0VRIGE PLANUEGNING

Lokalplanen er beliggende i det område, der i de godkendte 0
15rammer for Randers kommune er benawnt B 48.
Området er endvidere omfattet af byplanvedtazgtnr. 33 »Undervisningområde i Paderupq der er en rammebyplan, der
knever, at der skal udarbejdes en lokalplan, for området
kan bebyggesmed tzt-lav boligbebyggelsemed en maksimal
bebyggelsesprocentpå 50.
Lokalplanen er i overensstemmelsemed 0 15-rammerne og
er i store tnek overensstemmendemed byplanvedta@ nr. 33.
Lokalplanen ophzver byplanvedtazgten inden for lokalplanens område.
Der er såvel i den partielle dispositionsplan for Paderupområdet som i byplanvedtzegt nr. 33 forudsat, at vejbetjeningen af det fremtidige boligområde (B 53 i $ 15-rammerne)
skal foregå via en forkengelse af Apollovej. På den baggrund
har man fastlagt en byggelinie langs Apollovej på 30 m fm
vejmidte for at sikre, at der bliver foretaget de fornodne
foranstaltninger ti1 forebyggelseaf stojulemper.
En skonsmzessigberegning af vejstojen fm Apollovej har
vist, at der ikke vi1 vaxe behov for hverken et afstandskrav
eller supplerende stoj-dzmpnings-foranstaltninger.
Som konsekvens heraf er bebyggelseni lokalplanen placeret i
en afstand fra ske1mod Apollovej på 8 m og i en afstand fm
ske1mod vendepladsen på ca. 5 m.
Boligvejenes tilslutning ti1 Apollovej skal placeres nord for
den eksisterendevendeplads på Apollovej samt i forbindelse
med vendepladsen.

Vejadgang

Fremtidig

vejmulighed

Bebyggelsesplanener udformet på en sådan måde, at der på
et senere tidspunkt vi1 vaxe mulighed for at etablere vej-
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adgang fra lokalplanens område ti1 arealerne sydvest for
gymnasiets idnetsbaner.
De interne stier i bebyggelsenskal bringes i forbindelse med
det offentlige stisystem, som påregnes udfort i forbindelse
med fxxdiggorelsen af Paderup-området. Det vi1 betyde, at
der fra området vi1 vaxe stiforbindelse ti1 Kristrup og Vorup.
Stiforbindelsen ti1 Kristrup er i dag uden krydsning med
storre veje. Ti1 Vorup mangler stitunneller under Hammelvej og Århusvej.

Stiforhold

Kollektiv

trafik

Lokalplanområdet betjenes af Paderup-bybusruten, som i
dag har vendeplads ved amtsgymnasiet. Ruten ventes fra
sommerferien 1985 omlagt ti1 Paderup Boulevard.
Endvidere betjenes området af regionalrute 221 (Clausholmvej) samt regionalruterne 216 og 222 (Paderup Boulevard).

Spildevandsplan

Lokalplanområdet er beliggende i det område, der i spildevandsplanen er benzevntB 48.
Lokalplanens område er hovedkloakeret med separatsystem.
Inden for lokalplanens område er der på nuwrende tidspunkt placeret to hovedkloakledninger (vist på lokalplanens
kortbilag). Det er meningen, at områdets aflobs-system skal
tilsluttes disse ledninger, samt at disse ledninger skal forlzenges mod nordost langs områdets gnense mod Paderup mose,
således at områderne nordost for lokalplanens område kan
kloakeres.

Varmeplan

Lokalplanområdet er beliggende inden for fjemvarmeområdet og skal derfor forsynes med fjemvarme.

Vand

Lokalplanområdet horer under Randers kommunale Vaxkers vandforsyningsområde.

El

Elforsyningen for området varetagesafElro. Der vi1 skulle afszettesplads ti1 een eller to transformere inden for lokalplanens område ti1 bebyggelsensel-forsyning.

Hsjspendingsledning
jordlagges

De eksisterende hojspzendingsluflledninger gennem lokalplanens område skal jordlaqges.

Bebyggelsesmuligheder

Lokalplanen åbner mulighed for, at der opfores 68 boliger
samt 1 f=lleshus. På opforelsestidspunktet betyder dette, at
der vi1 vaxe apfort ca. 7500 mz bruttoetageareal. Med senere udvidelser vi1 bebyggelsenkunne omfatte ca. 10.000 m2
bruttoetageareal, svarende ti1 en bebyggelsesprocent på 28

på hele arealet. Med fmdrag for veje og stier vi1 bebyggelsesprocenten andrage maksimalt 35.
LOKALPLANENS

FORMÅL

Det er denne lokalplans formål at sikre:
området bebyggesi overensstemmelsemed retningslinierne givet i byplanvedt~gt nr. 33 (for et undervisnings- og
boligområde i Paderup),

at

bebyggelsen bliver apfort med en vis ensartethed i farve
og materialevalg,
at

at der inden for lokalplanens område sikres plads ti1 opforel-

se af et fælleshusfor samtlige beboere i lokalplanens område,
at de fxlles friarealer ankeggesog beplantes efter en af byrå-

det naxrnere godkendt beplantningsplan.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 687
af 28. december 1984) fasts&tes herved folgende bestemmelser for det i 9 1 nwnte område:

§l
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Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1
og omfatter en del af matr. nr. 4a, Paderup by, Kristrup.

Delområder

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

Byzone

Stk. 3. Området er beliggende i byzone og skal forblive i
byzone.
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f) 2

Taet-lav bebyggelse

Stk. 1. Delområderne 1, II, III, IV, V og VI må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelse må kun bestå af nekke-,
kæde- og gårdhuse eller lignende et-lav bebyggelse.

Faelles friareal med
faelleshus i delområde

VII

LOKALPLANENS

OMRÅDE

OMRÅDETS ANVENDELSE

Stk. 2. Delområde VII må kun anvendes som fælles ftiareal. Inden for området kan dog opfores eller indrettes bebyggelse ti1 formål, som er fzlles for områdets beboere,
såsom fselleshus,drivhuse og lignende formål.
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UDSTYKNINGER

Delområde

I

Stk. 1. Delområde 1 kan udstykkes i indtil 17 boligparceller
samt en fzllesparcel.

Delområde

II

Stk. 2. Delområde II kan udstykkes i indtil 7 boligparceller
samt en fællesparcel.

Delområde

III

Stk. 3. Delområde III kan udstykkes i indtil 6 boligparceller samt en fzllesparcel.

Delområde

IV

Stk. 4. Delområde IV kan udstykkes i indtil 8 boligparceller samt en fzllesparcel.

Delområde

V

Stk. 5. Delområde V kan udstykkes i indtil 10 boligparceller samt en fællesparcel.

Delområde

VI

Stk. 6. Delområde VI kan udstykkes i indtil20 boligparceller samt en fzellesparcel.

Delområde

VII

Stk. 7. Delområde VII udstykkes i sin helhed.*)
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VEJ- OG STIFORHOLD

Nye veje og stier

Stk. 1. Der udkeggesareal ti1 folgende nye veje og stier med
beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2**):
Vej A-B med en bredde på 9,5 m som vist på kortbilag nr. 2.
Vejen anlqges med varierende tvaxprofil feks. som vist på
kortbilag nr. 3.
Vejene B-C og D-E med en bredde på 8,5 m, som vist på
kortbilag nr. 2. Vejene anlzeggesmed varierende tvaxprofiler feks. som vist på kortbilag nr. 3.
Vej B-F med en bredde på 11 m som vist på kortbilag nr. 2.
Stien a-b ligger inden for dette vejudkeg.***).
Stien e-f-g med en bredde på 5 m.

*)
**)
***)

t$lområde VII skal bestå af ét saxskilt matrikelnummer og skal tiiskodes grundgetioreningen for området.
Det forudszttes,at veje og stier klaasificercssom private fzllesveje og stier.
FoFttelsen
for st1a-b.

af sti a-b vi1 blive wgt gennemfxt i forbindelse med anlzgsahejdet
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Stien c-d-e med en bredde på 2,5 m og med en bekegningsbredde på 2,00 m mindst beståendeaf stabilt grus.
Vej A-B-C afsluttes med en vendeplads ved punkt C som
vist på kortbilag nr. 2 og 3.
Stk. 2. Stien a-b ankeggesmed en belzgningsbredde på 3 m
inden for det 11 m brede vejudlzg for vej B-F.
Stk. 3. Stien e-f-g (landskabssti langs Paderup mose) ankegges med en belagningsbredde på 2 m og med belangningsom
stabilt grus. Det vi1 blive knevet i forbindelse med godkendelse af vej- og kloakprojekteme, at stien e-f-g senester etableret i forbindelse med fzrdiggorelsen af det ovrige vejanlzeg.
Stk. 4. De på kortbilag nr. 3 viste interne stier ankegges
med bekegningsbreddepå 1,5 m.
Stk. 5. Placering og etablering af stier ud over de allerede
naevnte fastlaqges af grundejerforeningen for området. Valg
af belagning fastkeggesi hvert enkelt tilfælde under hensyntagen ti1 den anvendelse,som den pågzeldendesti måtte vaxe
beregnet for.
Stk. 6. Stikrydsninger med vejene skal udformes således,at
der opnås en hastighedsdzempendeeffekt ved feks. etablering
af indsnaxing, bump, overkorsler eller lignende.
Stk. 7. Vejene A-B-C og D-E’s tilslutninger ti1 Apollovej
skal udformes som fortovsoverkorsler belagt med brosten
eller chausséssten.

Vejadgang

til boligerne

Parkeringsforhold

Stk. 8. Der må kun etableres een overkorsel fra vejene
A-B-C og D-E ti1 hver boligenhed.
Stk. 9. Inden for lokalplanens område skal der etableres et
antal parkeringspladser svarende ti1 1,5 plads pr. bolig samt
10 pladser ti1 det i 5 6, stk. 21 mevnte f%lleshus(i alt 112parkeringspladser).
Der skal etableres een parkeringsplads ved den enkelte bolig.
Den resterende parkering skal finde sted på gadearealemes
rabatarealer. 10 pladser heraf kan placeres inden for byggefeltet for det i 5 6, stk. 21 nwnte fzlleshus.

Belysning

Stk. 10. Etablering af belysning af veje og andre faxdselsarealer skal ske efter byrådets anvisninger.

7
Q5

LEDNINGSANUEG

l)

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning må alene udfores som
jordkabler.
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BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

GENERELLE BESTEMMELSER
Stk. 1. Bebyggelsprocenten for lokalplanens område må
ikke overstige 35 for området som helhed (excl. vejareal).

Bebyggelsesprocent:
Max. 35
Bebyggelsesplanerne
godkendes
af byrådet

skal

Stk. 2. Bebyggelseinden for et delområde må kun opfores
efter en af byrådet for det pagazldendedelområde godkendt
samlet bebyggelsesplansamt godkendt vej- og kloakprojekt.
Når bebyggelseninden for et delområde er igangsat, kan tilladelse ti1 mere end ubetydelige zndringer i bebyggelsesplanen ikke forventes godkendt.

Placering

l!t drivhus

af udvidelser

på hver grund

Stk. 3. Hvis der i den i stk. 2 nzevnte bebyggelsesplanfastsmettes
et boligetageareal, der er mindre end det, der er tilladt
ifolge lokalplanen, skal der i bebyggelsesplanenredegoresfor,
hvorledes en eventuel udvidelse af boligarealet kan linde
sted.
Stk. 4. Uanset de nwnte bestemmelser angåendebyggefelter må der opfores et drivhus med et bebygget areal, der ikke
overstiger 12 m2 på hver boligparcel.
DELOMRÅDE 1, II OG III

Bebyggelse
byggefelt

inden for

Stk. 5. Beboelsesbygninger, carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter,
feks. som vist på kortbilag nr. 3.

Delområde

I

Stk. 6. Inden for delområde 1 må der maksimalt opfores
2057 m2 bruttoetageareal.

Delområde

II

Stk. 7. Inden for delområde II må der maksimalt opfores
903 m2 bruttoetageareal.

Delområde

III

Stk. 8. Inden for delområde III må der maksimalt opfores
774 rn2bruttoetageareal.

*) H0jspzndingsledningen, der passererhen over arealet, forudszttes jordlagt i forbindelse
med opfmelse af bebyggelsenved ledningsejerensforanstaltning (Elro).

Kun een carport
hver grund

Stk. 9. Der må kun opfores een carport/redskabsrum på
hver boligparcel.

på

Boliger i een etage

Stk. 10. Beboelsesbygningermå kun opfores med een etage.

Bygningshsjde:
Max. 8,5 m.

Stk. 11. Bygningshojden må ikke overstige 8,5 m over
ternen, målt efter regleme herom i bygningsreglementet.
DELOMRÅDE IV OG V

Bebyggelse
byggefelt

Stk. 12. Beboelsesbygninger,carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter,
feks. som vist på kortbilag nr. 3.

inden for

Delområde

IV

Stk. 13. Inden for delområde IV må der maksimalt opfores
1064 m2 bruttoetageareal.

Delområde

V

Stk. 14. Inden for delområde V må der maksimalt opfores
1330 rn2bruttoetageareal.

Boliger

Stk. 15. Beboelsesbygningerskal opfores i to etager.

i to etager

Max. bygningshmrjde:

8,5 m

Stk. 16. Bygningshojden må ikke overstige 8,5 m over ternen målt efter regleme herom i bygningsreglementet.

DELOMRÅDE VI
Bebyggelse
byggefelt

Delområde

inden for

VI

Bolig i een etage med
udnyttelig underetage

Stk. 17. Beboelsesbygninger,carporte og redskabsrum må
kun opfores inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter,
Eeks.som vist på kortbilag nr. 3.
Stk. 18. Inden for delområde VI må der maksimalt opfores 3300 rn2bruttoetageareal.
Stk. 19. Beboelsesbygningermå kun opfores med een etage
mod adgangsside,men mod fazllesarealememå indskydes en
udnyttelig underetage jfr. bygningsreglementet 1982 kap.
4.3.3. stk. 1, som vist på nedenståendesnittegning.
Det bebyggedeareal må ikke overstige 80 m2 pr. bolig.
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Max. bygningshajde:
6 m over niveauplan

Stk. 20. Bygningshojden må ikke overstige 6 m over
niveauplan målt efter regleme herom i bygningsreglementet.
Niveauplanet fastlqges i forbindelse med godkendelse af bebyggelsesplanenfor delområde VI, jfr. bestemmelsen i denne
paragrafsstk. 2.
DELOMRÅDE VII
Stk. 21. Inden for det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt,
murket »l«, kan der opføres et fazlleshusmed et bruttoetageareal på maksimalt 400 m2.
Stk. 22. Bygningen må ikke opfores med mere end 1 etage
med udnyttelig tagetage eller 1 etage med udnyttelig underetage.
Stk.23. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terraxr, målt efter regleme herom i bygningsreglementet.
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Skilte

Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde
sted, undtaget herfm er dog skilte med en stcxrelse på indtil
0,2 m2, der må opattes i eet eksemplar for hver boligparcel.

Ydervasgge

Stk. 2. Ydervagge må kun fremstå som blank mur af nxle
mursten. Carporte/redskasbsrum må dog udfcxes i ru trykimpragneret trz

Tage

Stk. 3. Tagene skal tzkkes med rwde teglsten.

Retningsgivende
bebyggelsesplan

Stk. 4. Ved godkendelsen af den forste bebyggelsesplanjfr.
4 6, stk. 2, vi1 byrådet lagge saxlig va@ på den arkitektoniske sammenhazngi bebyggelsen,hvorfor den f&ste godkendte bebyggelsesplanvi1 vaxe retningsgivende for de materialer
og farver, som kan forventes godkendt i bebyggelsesplaneme
for de cwrige omrader.

§8

Q8

Areal, der ikke
må bebygges

Stk. 1. De arealer, der på kortbilag nr. 1 er vist med lys grå
toneraster, må ikke bebygges.

Faelles opholdsarealer
i delområderne
I -VI

Stk. 2. De arealer, der er vist på kortbilag nr. 2 med saxlig
signatur inden for delområdeme 1, II, III, IV, V og VI, må
ikke udstykkes ti1 boligbebyggelse. Arealeme skal udlzgges

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

UBEBYGGEDE AREALER
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som fzlles opholdsarealer med mulighed for placering af
legepladser,containerplads og lignende.
Grant område

Stk. 3. Delområde VII må ikke udstykkes ti1 bebyggelse,
men udlqges ti1 fælles grant område med mulighed for at
opfore en bebyggelseti1 fzlles formål på byggefeltet, maxket
» 1«.
Stk. 4. Beplantning og anlzeg af de fzlles friarealer, herunder regulering af ternen, må kun ske eRer en af byrådet
naxmere godkendt beplantnings- og ternenplan.

Beplantning,
der skal
bevares og vedligeholdes

Stk. 5. Den eksisterende beplantning, som er vist med
mark toneraster på kortbilag nr. 2, bestar af:
1. uklippet tjomehegn langs ske1mod ost med bredde på ca.
3 m fm ske1og ca. 7 m hojt.
Dette hegn skal bevaressom et markant markhegn og må
såledesikke udtyndes eller klippes uden tilladelse.
2. mindre kratbeplantning bestående af hovedsagelig kirsebax på meget skrånende ternen skal ligeledesbevares.
Der skal dog ske en oprydning, udtynding og supplerende
plantning efter naxmere aflale med stadsgartneren.

Beplantning
langs
veje og stier

Stk. 6. Etablering af beplantning langs veje og andre fzrdselsarealerskal ske efter byrådets anvisninger.
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Ibrugtagning

Stk. 1. Bebyggelse inden for et af delområdeme 1, II,
III, IV, V, VI må ikke uden byrådets saxlige tilladelse
tages i brug, for der er etableret de i $ 8, stk. 2 nwnte
fzlles opholdsarealer samt de i $ 4 nawnte veje og stier
inden for det pågzldende delområde.

Fjernvarmepligt

Stk. 2. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område
må ikke tages i brug, for bebyggelsen er tilsluttet fjemvarmeforsyningen fra Randers kommunale Vaxker.
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9 10 GRUNDEJERFORENING

Grundejerforening

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med med-

FORUDSIETNINGER
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY
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lemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.
Oprettelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningen oprettes senest når tre delområder er solgt eller når byrådet krazver det.

Grundejerforeningens
opgave

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i $ 4, stk. 1, 2 og 3 nawnte veje og
stier samt etablering, drift og vedligeholdelse af den i $ 6,
stk. 21 nzvnte fzlles bygning samt de i 9 8, stk. 2, 3 og 5
nawnte fxlles friarealer og anlzeg,herunder beplantning.

Vedtaegterne
skal
godkendes af byrådet

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtzgter skal godkendes
af byrådet.

§ll
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OPHIEVELSE

AF BYPLANVEDTIEGT

Den under den 7. januar 1977 af milj0ministeriet godkendte byplanvedtazgt nr. 33 for Randers kommune ophzves for så vidt angår det af naxvaxende lokalplan
omfattede område.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget af Randers byrad, den 19. november 1984.
Randers, den 22. november 1984.

K. Gj&rup
Borgmester

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommuneplanhcgning
tages ovenstående lokalplan endeligt.
Randers byråd, den 14. marts 1985.

K. Gjetrup
Borgmester

ved-

