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Lokalplan nr. 180
Bolig- og erhvervsområde ved Agerskellet

I Lokalplan

EN KORTFATTET

BESKRIVELSE

Beliggenhed

Lokalplanen omfatter området mellem Nordskellet og Vasensplanteskole.

Ejerforhold og
hidtidige anvendelse

Hele området, bortset fra nogle enkelte grunde, ejes af kommunen og omfatter delvist byggemodnede og udstykkede
arealer ti1 erhvervsformål.

IEndret anvendelse

1 lokalplanen foreslås den hidtidige anvendelse af arealerne
vest for Agerskellet axidret, såledesat den vestlige del af området i fremtiden anvendes ti1 boligformål og et areal beliggende urniddelbart vest for Agerskellet anvendes ti1 offentlig
formål, nemlig administration og lager for de kommunale
vaxker. Den ovrige del af området anvendes ti1 henholdsvis
blandet bolig og erhverv.

Nye boliger

Der vi1 i falge lokalplanen urniddelbart kunne opfores
40-45 nekkehuse og 35-40 individuelle parcelhuse. Endvidere åbnes der mulighed for senereat opfore yderligere 100-110
boliger, i alt 185-190boliger.
LOKALPLANENS

Forandringer
f0lge planen

skal

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge
kommuneplanlovens 9 31 kun udstykkes, bebygges eller i
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
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Lovlig anvendelse

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

Dispensation

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

Stcwre aendringer ny lokalplan

Mere wesentlige afirigelser fm lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

5 15rammerne

1 falge 9 15-rammerne for Randers kommune er områderne
udlagt ti1 lettere industri og vaxkstedsvirksomhed med videre, som ikke medfixer saxlige gener i form af formening. (Se
i oxigt $15~rammerne E8 og E26, kortbilag 45 og 55).
1 falge lokalplanen er områdets anvendelse blevet axrdret
ti1 blandt andet boligformål og offentlig formål.

9 15rammetill=g

Lokalplanen knevede derfor - inden endelig godkendelse - et af Miljoministeriet godkendt 5 15-rammetillseg (tilkeg nr. 48 ti1 Randers kommunes 5 15-rammer) 0
15-rammetillsegget er den 5. september 1985 godkendt af
Miljoministeriet.

Partiel byplanvedtaegt
nr. 24

Partiel byplanvedtzegt nr. 24 bortfalder med vedtagelsen af
lokalplanen.

Vejplaner

Der er ikke planer om nye storre vejanlzegi området, bortset
fm en udvidelse og eventuel mindre forlagning af Nordskellet. De allerede anlagte veje vi1 i videst muligt omfang blive
anvendt. De fremtidige boligområder vi1 tå adgang fra Agerskellet, og det vi1 medfore en mindre Endring af den sydlige
del af Markskellet.

Stiforbindelser

Der vi1 blive etableret en stiforbindelse fm området ti1 busvendeplads og institutionsområdet ved Skelvangsvej.
Området betjenes i ojeblikket (dec. 1984) af en bybusrute via
Skelvangsvej.Der p&enkes etableret en busvendeplads nord
for Skelvangsvej.
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Varmeplan

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse.
Lokalplanområdet vi1 blive omfattet af denne plan, og området vi1 ogsåi fremtiden blive forsynet med fjernvarme.

Spildevandsplan

Lokalplanområdet omfattes af områderne E8.3, E26.1 og
E26.2, svarende ti1 erhvervsarealerne og f0rste etape af boligområdet, som er kloakeret med separatsystem,og området
E26.3 (2. etape af boligområdet), som er planlagt kloakeret
med separatsystem1986-89.

Max. stojgrænser

De fastlagte st0jgnenser for erhvervsområdeme er beregnet
på grundlag af, at st0jniveauet i boligparcellemes ske1 ikke
må overstige de af milj0styrelsen fastsatte vejledende maximalgnenser for omrader ti1 åben, lav boligbebyggelse(45,40,
40, 40 og 35 dB (A). Spidswrdieme må om natten ikke
overstige de for hvert område angivne st0jgnenser med mere
end 15 dB (A).
Der g0res opmzrksom på, at der i medfarr af miljøbeskyttelseslovgivningen kan blive fastsat et lavere tilladeligt st0jniveau for den enkelte virksomhed end det i lokalplanen
mevnte maximale st0jniveau.
Urniddelbart syd-vest for lokalplanområdet ved Skelvangsvej
findes vuggestueog b0mehave.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanen har ti1 formål at sikre:
at området vi1 kunne fungere som både boligområde og erhvervsområde,
at udbygningen med boliger foregår i to etaper,
at boligbebyggelsen udformes således,at den fremtneder som
en helhed i henseendeti1 materialer og tagformer,
at virksomhedeme ikke ved st0j, lugt, i-ystelsereller lignende
er ti1 gene for boligeme i området,
at vejene indenfor boligområdeme udformes i overensstemmelse med de retningslinier, der er gazldendefor opholds- og
legeområder og stilleveje.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtg0relse nr. 391
af 22. juli 1985) fastszttes herved f0lgende bestemmelser for
det i 0 1 nzevnteområde.
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LOKALPLANENS

OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afmnses som vist på kortbilag nr. 1
og omfatter folgende matrikelnumre: 44b, 55a, 55c, 55g,
55h, 55i, 55k, 551, 55m, 55n, 550, 55p, 55q, 55r, 55s, 55t,
5511, 55v, 55x, 55y, 55z, 55q 550, 55aa, 55ab, 55ac, 55ad,
55ae, 55af, 55ag, 55ah, 55ai, 55ak, 55al, 55am, 55an, 55a0,
55ap, 55aq og 55ar alle Randers Markjorder, samt del af
29a, Helsted By, Borup, samt alle parceller der efter den 15.
januar 1985 udstykkes fm de nwnte ejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområdeme 1 og II
(boliger), III (offentlige formal), IV (blandet bolig- og erhverv), V (erhverv) og VI (boliger).

Zonestatus

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den vedtagne lokalplan overfores del af matr.nr. 29a, Helsted By,
Borup, (busvendeplads)fm landzone ti1 byzone.
Den ovrige del afornrådet er beliggende i byzone.

§2
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OMRÅDETS ANVENDELSE

Delområde 1
Boligformål

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må lom bestå af taet,lav bebyggelseså som nekkehuse,
hdehuse, dobbelthuse, gårdhuse og lignende.

Erhverv på naermere
angivne vilkår

Stk. 2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområderunder forudxetning af:
at virksomheden drives af den, der bebor den p&gAdende
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 p&eldende ejendom.
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form
for erhvervsvirksomhed.
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Delområde II
Boligformål

Stk. 3. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse(parcelhuse).
Stk. 4. På hver ejendom må kun opfores eller indrettes en
bolig.

Erhverv på narrnere
angivne vilkår

Stk. 5. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområderunder forudsztning af!
at virksomheden drives af den, der bebor den p&eldende

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 pågzeldendeejendom.
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form
for erhvervsvirksomhed.
Delområde III
Offentlig formål

Stk. 6 Området må kun anvendes ti1 offentlig formål (administration og lager samt mindre ikke miljobelastende
vaxkstedsvirksomhed for de kommunale vaxker).
Stk. 7. De kommunale vaxkers bidrag ti1 det zekvivalente,
konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må, målt i boligparcellemes skel, ikke overstige folgende vzerdier:
kl. 07-18
45 dB(A)
Dag
kl. 18-22
40 dB(A)
ARen
kl. 07-18
40 dB(A)
Son- og helligdage
kl. 14-18
40 dB(A)
Lordag
kl. 22-07
Nat
35 dB(A)
Delområde IV

Blandet bolig og
erhverv

Stk. 8. Området må kun anvendes ti1 bolig- og erhvervsformål.

Inden for området må kun opfores eller indrettes bebyggelse
ti1 beboelse i tilknytning ti1 den enkelte virksomhed samt ti1
erhverv som folgende: Mindre vaxksteder, service- og fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv samt mindre detailhandel (dagligvarer) ti1 områdets forsyrring. Der må inden for
området kun udoves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medforer gener i form af stoj-, luft- eller lugtformening.
Stk. 9. Den enkelte virksomheds bidrag ti1 det ekvivalente,
konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må, målt i boligparcellemes skel, ikke overstige folgende vzerdier:
kl. 07-18
45 dB(A)
Dag
kl. 18-22
Afien
40 dB(A)
Son- og helligdage
kl. 07-18
40 dB(A)
kl.
14-18
Lordag
40 dB(A)
kl. 22-07
Nat
35 dB(A)

Erhvervsformål

Delområde V
Stk. 10. Området må kun anvendesti1 erhvervsformål.
Der må kun opfores eller indrettes bebyggelseti1 eller udoves
erhverv som folgende: Lettere industri- og vaxkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksamhed. Der må inden for området kun udoves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig
grad medforer gener i form af stoj-, luft- eller lugtforurening.

Service- og
forretningsvirksamhed

Stk. 11. Området må endvidere anvendesti1 service- og forretningsvirksamhed, som har tilknytning ti1 de p&eldende
erhverv, eller som efter byrådets skon naturligt Iinder plads i
området. Der må dog ikke inden for området drives handel
med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.

Enkelte boliger

Stk. 12. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opfores
eller indrettes en bolig for en ti1 virksomheden knyttet person, når det af hensyn ti1 virksomhedens forsvarlige drift er
påknevet, at der uden for normal arbejdstid er en person i
virksomhedens urniddelbare merhed.
Stk. 1.3. Den enkelte virksomheds bidrag ti1 det zkvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må, malt i ejendommens skel, ikke overstige folgende vaxdier:

Dag
Aften
Son- og helligdage
Lordag
Nat

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

07-18
18-22
07-18
14-18
22-07

60 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
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Regnvandsbassin

Stk. 14. Det med rastesignatur på kortbilag nr. 2 viste areal
udkeggesti1 offentlig formål (regnvandsbassin).
Delområde VI
Stk. 15. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse og ta%, lav
bebyggelse.
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UDSTYKNINGER

Udstykningsplan

Stk. 1. Udstykning må ske i overensstemmelsemed den på
kortbilag nr. 2 og 3 viste retningsgivende udstykningsplan.
Delområde IV og V

Yderligere

udstykning

Min. grundstmrelse

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der finder yderligere udstykning sted.
Stk. 3. Grunde må ikke udstykkes med en storrelse, der er
mindre end 1200 m*.
Delområde V
Stk. 4. Grunde må ikke udstykkes med en storre kengde
end 100 m, målt vinkelret på Agerskellet.
Delområde VI
Stk. 5. Udstykning må ikke finde sted, for der er fastsat
naxrnere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan.
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Veje

Stk. 1. Der udkeggesareal ti1 folgende nye veje og stier med
en bredde og beliggenhed som vist på kortbilag nr. 3.*)

VEJ- OG STIFORHOLD

Vejen A-B i en bredde af 11 m og med en korebanebredde på
7 m. Rundkorselen med en ydre diameter på 32 m, i
princippet som vist på kortbilag nr. 3.
Vejen B-C i varierende bredde fia 7-9 m og med en korebanebredde på 5 m. Ti1 vejen må der ikke vare direkte
adgang fm de tilgnensende ejendomme.

*) B-$s~e~lsen skal ikke vme ti1 hinder for, at der senereudl~es flere veje indenfor

Vejene D-E, F-G, H-1, K-L, M-M og N-0 i varierende bredde fm 5-20 m og med en korebanebredde på 4 m, i princippet som vist på kortbilag nr. 3.
Vejarealet begnenses af henholdsvis byggefelter og hav&
gnensninger som vist på kortbilag nr. 3. **)
Stier

Stk. 2. Hovedstieme a-b, c-d og e-f i en bredde af 3 m.
Ovrige stier i en bredde af 3 m, i princippet som vist på kortbilag nr. 3.

Fortov/cykelsti

Stk. 3. Inden for de eksisterendeveje (Markskellet og Agerskellet) udkegges areal ti1 fortov/cykelsti, i princippet som
vist på kortbilag nr. 2.

Lege- og opholdsområder
i område I og II

Stk. 4. Vejene D-E, F-G, H-1, K-L, M-M og N-0 i områdeme 1 og II skal udformes efter de retningslinier, der er gseldende i medfor af færdselslovens0 40 (lovbekendtgorelse nr.
287 af 10. juni 1976). Det forudssettes,at vejene skal anvendes som lege- og opholdsområder. ***)

Udvidelse af
Nordskellet

Stk. 5. Der udlzeggesareal ti1 fremtidig udvidelse af Nordskellet, såledesat denne f& en bredde af 32 m. Udvidelsen
skal ske mod nord.

Busvendeplads

Stk. 6. Der udkegges areal ti1 busvendeplads, i princippet
som vist på kortbilag nr. 3.

Byggelinier

Stk. 7. Langs folgende veje, beplantningsbzlter og ejendomsskel pålagges byggelinier i de neden for angivne afstande, som vist på kortbilag nr. 2.
Mariagervej - 35 m fra vejskel.
Nordskellet - 5 m fra fremtidig ske1 mod vej.

Agerskellet - 5 m fm vejskel.
Beplantningsbazltet langs den nordlige og ostlige gnenseaf lokalplanområdet:
5 m fra ske1mod beplantningsbzlte.
Delområde 1
Parkeringsforhold

Stk. 8. Der skal indrettes parkeringspladser svarende ti1 1 ‘/2
bilplads for hver 100 m2 boligetageareal.
**) Det forudszttes at vejene A-B og B-C udkgges som offentlige veje, og de wige veje i
delområde 1og 11udlzgges som private Mesveje.
***)

Dette indebww, at motoykmct0jer skal udyise saxlig agtp&venhed
urt~gereend 15
oket gående, og det v11normalt derfbr kke vzre muhgt at koreoahwpsfuldhed
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Stk. 9. Dele af parkeringsarealet skal placeres inden for de
på kortbilag nr. 3 viste arealer mzerket parkering i form af
overd&kede/afskzermede holdepladser (carporte eller garager).
Delområde II
Stk. 10. Der skal indrettes 1 parkeringsplads på hver ejendom. Herudover skal indrettes fzlles parkeringspladser svarende ti1 ‘1~plads pr. bolig. *)

Delområde IV
Stk. 11. 1 forbindelse med boligbebyggelsen skal der tilvejebringes en parkeringsplads pr. 50 rn: etageareal.

§5

§5

LEDNINGSANLIEG

Jordkabler

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

OMFANG OG PLACERING

Delområde 1
Byggefelter

Stk. 1. Uanset hojde- og afstandsbestemmelserne i bygningsreglementet skal beboelsesbygninger opfores inden for
de på kortbilag nr. 3 med krydsskravering viste byggefelter.
Det maximale bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2, og
den maximale bygningshojde må ikke overstige 9 m malt efter regleme herom i bygningsreglementet.
Stk. 2. Garager, carporte, vaskehus og folkerum skal placeres inden for de på kortbilag nr. 3 med priksignatur viste
byggefelter.
Delområde II

Byggefelter

Stk. 3. Uanset hojde- og aMandsbestemmelseme i bygningsreglementet skal beboelsesbygninger opfores inden for
de på kortbilag nr. 3 med krydsskravering viste byggefelter.
Bygningeme skal opfores med facade i vejskel, bortset fm
sidebygning i byggefelt type A.
*) 1 delområde 1 og II forudsazttes,at beby elsen omkring de enkelte veje i bovedsagener
opfm-t inden der selges grunde andetster.F
s I området.

Stk. 4. Inden for byggefelt type A må det maximale bruttoetageareal ikke overstige 150 m2. Bygningeme må kun opfores i én etage og den maximale bygningshojde må ikke overstige 7 m.
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Stk. 5. Inden for byggefelt type B må det maximale bruttoetagearealikke overstige 200 m2, og den maximale bygningshojde må ikke overstige 8 m.

Garager og udhuse

Stk. 6. Gamger og udhuse må kun opfores inden for de på
kortbilag nr. 3 med priksignatur viste byggefelter med facade
i naboskel.
Delområde 1 og II

Tagformer

Stk. 7. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe
mellem 25” og 45”. Gamger og udhuse må dog opfores med
en taglxeldning på minimum 5”.
Delområde III

Bebyggelsesprocent

Stk. 8. Bebyggelsesprocentenmå ikke overstige 100, og det
bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet.

Bygningshsljder

Stk. 9. Den maximale bygningshojde må ikke overstige 10
m. Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning
opfores i storre hojde, såfremt szerligehensyn ti1 virksomhedens indretning eller drifl nodvendiggor det.
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Delområde IV
Bebyggelsesprocent

Stk. 10. Bebyggelsesprocentenfor den enkelte ejendom må
ikke overstige 50.

Etageantal og
bygningshajder

Stk. 11. Bebyggelsenmå ikke opfores med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage,og den maximale bygningshojde
må ikke overstige 10 m, målt efter regleme herom i bygningsreglementet.
Delområde V

Bebyggelsesprocent

Stk. 12. Bebyggelsesprocentenfor den enkelte ejendom må
ikke overstige 100, og det bebyggedeareal må ikke overstige
halvdelen af grundarealet.

Bygningshajder

Stk. 13. Den maximale bygningshojde må ikke overstige
10 m. Byrådet kan tillade at en bygning eller dele af en bygning opfores i storre hojde såfremt szerligehensyn ti1 virksomhedensindretning eller drift nodvendiggor det.
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BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRAEDEN

Delområde 1
Ydervaegge

Stk. 1. Yderwegge skal i hovedtnekkene opfores i teglsten
og må kun fremstå som blank mur i rodt tegl, vandskuret,
berappet eller pudset. Garager/carporte må dog opfores med
facader i ru tnebekkedning i farveme rad, grå eller sort.
Delområde 1 og II

Tage

Stk. 2. Tage skal dazkkesmed rodt vingetegl. Garager, carporte og udhuse, som er bygget sammen med beboelsesbygninger, må dog &kkes med sort tagpap.

Skiltning

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde
sted, undtaget herfi-a er dog skilte med en storrelse på indtil
0,2 m2, der må opszttes i et eksemplar for hver bolig.
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Beplantningsbaslter

UBEBYGGEDE AREALER

Stk. 1. Langs lokalplanens grzensemod vest, nord og ost
udkegges areal ti1 et beplantningsbzlte med en beplantning
af varierende tzthed i princippet som vist på kortbilag nr. 2.
Arealet tilplantes og vedligeholdes af Randers kommune.
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Beplantningsplan
godkendes

skal

Stk. 2. Beplantning og ankeg af de for området fzlles fiiarealer og beplantningsbzlter må kun ske i overensstemmelse med en af stadsgartneren godkendt beplantningsplan, i
princippet som vist på kortbilag nr. 2,3 og 4.
Stk. 3. Vejudvidelsesarealetved Nordskellet skal tilplantes i
lighed med de ovrige beplantningsb%lter. Arealet tilplantes
og vedligeholdes af Randers kommune.
Stk. 4. 1 tilknytning ti1 busvendeplads må opfores en mindre toiletbygning.
Delområde 1 og II

Faelles opholdsarealer

Stk. 5. De på kortbilag nr. 3 med priksignatur viste arealer
må ikke udstykkes ti1 bebyggelse men udkegges som fzlles
opholdsarealer med mulighed for placering af boldbaner,
sandkasser,klatrestativer samt evt. fælleshusmed videre.
Stk. 6. Det Ekvivalente, konstante udendors stojniveau hidrorende fra den eventuelle udvidelse af Nordskellet må
ikke overstige 55 dB(A) på dognbasis.*)
Delområde II og VI

Eventuel sbjvold

Stk. 7. Der kan ankeggesen stojvold i områdemes grzense
mod delområdeme III og IV.
Delområde III, IV og V
Stk. 8. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse
eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal
overholdes.
Delområde IV
Stk. 9. 1 forbindelse med boligbebyggelsen skal tilvejebringeset opholdsareal på mindst 100% af boligetagearealet.

*) E;gy

ogmrksom p’ at en eventuel stojafskmnning skal etableres indenfor det i
u agte areal tl udwdelse af Nordskellet.
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FORUDSIETNING
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN AF NY

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke uden byrådets saxlige tilladelse tages i brug, f0r der er etableret de i # 8 stk. 1 og 3
naxnte beplantningsbazlter.
Stk. 2. Ny bebyggelseindenfor delområde 1 og II må ikke
uden byrådets saxlige tilladelse tages i brug f0r der er etableret de i 5 4 stk. 1 og 2 nwnte veje og 0 8 stk. 2 og 5 naxnte
fzlles opholdsarealer.
Stk. 3. Samtlige nye bygninger i delområderne 1, II og VI
skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen fm de kommunale vaxker. Ny bebyggelsemå ikke tages i brug for denne tilslutning
har hmdet sted.
Stk. 4. 1 delområderne III, IV og V skal byrådet i hvert enkelt tilfzlde godkende opvarmningsformen. Ny bebyggelse
må ikke tagesi brug f0r denne godkendelse har mndet sted.
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GRUNDWERFORENING

Grundejerforening

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for delområde 1,
II og VI.
Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet krrever det.
Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i $ 8, stk. 2 og 5 naxnte fzlles opholdsarealer inden for delområderne 1, II og VI.
Stk. 4. Grundejerforeningens vedtazgter skal godkendes af
byrådet.

w
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OPHIEVELSE AF BYPIANVEDTIEGT

Den under 12. august 1975 af MiljBministeriet godkendte
partielle byplanvedtzegtnr. 24 ophceves.
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VEDTAGELSESPATEGNING

Såledesvedtaget af Randers byråd den 11. februar 1985.
Randers, den 14. februar 1985.

K. Gj&rup
borgmester

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtagesforanstående lokalplan endeligt.
Randers, den 17.juni 1985.

Keld Hiittel
fg. borgmester

