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Lokalplan nr. 195 
Fiskergården 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter, med undtagelse af Fiskergården, et 
stort ubebygget område i Helsted afgnenset af Hobrovej, 
Gl. Hobrovej og Fiskergårdsvej. 

Ud over selve Fiskergården, der benyttes ti1 ftitidsformål, 
anvendes området i dag ti1 jordbrugsformål. 

Med undtagelse af et ca. 1,5 ha. stort privat ejetareal, belig- 
gende i det vestlige hjorne (del af matr.nr. lOa, Helsted By, 
Borup) ejes arealet af Randers kommune. 

Byrådet onsker med denne lokalplan at give mulighed for 
opforelse af ca. 80 parcelhuse og ca. 75 boliger i form af 
teet-lav bebyggelse. 

For at hindre at bebyggelsen og dennes opholdsarealer bli- 
ver generet af trafikstoj fra Hobrovej, vi1 der, hvor afstanden 
i sig selv ikke er nok, blive etableret en stojafskaxmning i 
form af beplantning og ternenregulering. 

Lokalplanen forudsztter det nye boligområde vejbetjent af 
en ny fordelingsvej med tilslutning ti1 Hobrovej. 

1 en dybde af ca. 130- 150 m langs Fiskergårdsvej, på strazk- 
ningen mellem Hobrovej og Gl. Hobrovej, udlqges et areal 
ti1 rekreative formål. 
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Regnvandsbassin Indenfor det rekreative område må der blandt andet place- 
res et regnvandsbassin, udformet som en so, ligesom Fisker- 
gårdens bygninger vi1 vare beliggende i det rekreative områ- 
de. 

LOKALPLANENS RETSWRKNINGER 

Forandringer skal 
f0lge planen 

Lovlig anvendelse 

Ekspropriation 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge 
kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller i 
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 

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

1 henhold ti1 0 34 i kommuneplanloven kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over 
ejendomme, når ekspropriationen vi1 vare af vzsentlig be- 
tydning for virkeliggorelsen af lokalplanen. 

Dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzesentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsaztning 
af, at det ikke zendrer den saxlige karakter af det område, 
der soges skabt ved lokalplanen. 

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

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANUEGNING 

Kommuneplan Randers 1985 1 kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende i det 
kvarter der hedder Ydervang. 

Ydervang er udpeget ti1 at modtage et storre antal nye boli- 
ger (ca. 650) hvoraf ca. 30% var påregnet placeret indenfor 
mervaxende lokalplanområde. 

Hovedstruktur 1 falge hovedstrukturen kan de arealer, der er medtaget i lo- 
kalplanen, og udlagt ti1 boligformål, inddrages i byzone 
straks (rzkkefolge 1). 

Lokalplanrammer Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for områdeme 
B 77, B 78 (ta%-lav boligbebyggelse) og R 43 (rekreativ om- 
råde) i lokalplanrammeme for kvarteret Ydervang. 



Afvigelse i antal boliger 

Lokalplanrammernes 
bestemmelser 

B 77 og B 78 

R 43 

Tilladelse fra 
landbrugsministeriet 

Stmrjgrznser jfr. 
regionplanen 

Vejplaner 

Lokalplanen afviger fra lokalplanrammeme for så vidt an’- 
går antallet af boliger, idet ca. 2/3 af område B 77 og den 
del af B 78 der er medtaget i lokalplanen onskes anvendt til 
åben-lav boligbebyggelse og ikke ti1 lav-tzt boligbebyggelse. 

Ovennaxnte afvigelse betyder en reduktion i antallet af bo- 
liger, inden for lokalplanområdet, med ca. 30 boliger i for- 
hold ti1 det i kommuneplanen anslåede. 

De manglende 30 boligenheder vi1 blive placeret i en af de 
kommende kommunale udstykninger (Rahrsejeområdet). 

Lokalplanen omfattes af bestemmelseme for områdeme B 
77, B 78 og R 43 i kommuneplanens lokalplanrammer. (se 
side 4) 
Anvendelsen afområdeme B 77 og B 78 er fastlagt ti1 bolig- 
formål og kollektive anheg, som naturligt kan indpasses i et 
boligområde såsom boliger for zldre, borneinstitutioner, 
varmecentral og lignende samt mindre butikker ti1 områ- 
dets daglige forsyrring eller andre naxrnere angivne er- 
hvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirknin- 
ger i forhold ti1 omgivelseme. 

Område R 43’s anvendelse fastlqges ti1 offentlige rekrea- 
tive formål. 

Arealet, der påregnes anvendt ti1 boligbebyggelse, er belig- 
gende i landzone og er i medfor af landbrugsloven undergi- 
vet landbrugspligt, hvorfor der ikke må foretages zndringer 
af eksisterende lovlige forhold, for der er opnået tilladelse 
hertil fra landbrugsministeriet. 

Ved udheg af nye boligområder skal det sikres, at det be- 
regnede Ekvivalente udendors stojniveau fra eksisterende 
veje ikke overskrider 55 dB(A) på dognbasis. 

Disse, stojgraxser er fastlagt i regionplanen og er bindende 
for lokalplanhegningen. Stojgranseme vi1 i naxvax-ende lo- 
kalplan blive overholdt ved dels tilbagerykning af bebyggel- 
sen og dennes opholdsarealer, dels ved etablering af stoj- 
dzmpende foranstaltninger (jordvalde). 

Lokalplanområdet vi1 blive vejbetjent af en fordelingsvej 
med tilslutning ti1 Hobrovej. 

Gl. Hobrovej påregnes på laxrgere sigt fredeliggjort på 
stnekningen fra Borup Alle og frem ti1 Hobrovej, ligesom 
strzkningen Fiskergårdsvej fra stien beliggende mellem 
Agerbovej og Helstedgårdsvej frem ti1 .Hobrovej påregnes 
fredeliggjort. 
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Varmeplan 

Spildevandsplan 

El Området horer under ELRO’s forsyningsområde. 

Naturgas Såfremt det besluttes, at Randers-området skal forsynes 
med naturgas, må der i området Ydervang, regnes med en 
placering af en fordelingsledning på strazkningen fra Hobro- 
vej langs Fiskergårdsvej og videre frem ti1 Nordskellet. 

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdel- 
se, området vi1 heri forudszettes tilsluttet fjemvarmenettet. 

Lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanens 
område U 35. Området påregnes kloakeret med separatsy- 
stem, således at spildevandet ledes ti1 eksisterende ledninger 
beliggende ved Hobrovej i det sydvestlige hjome af områ- 
det. Regnvandet vi1 blive ledt ti1 et kommende regnvands- 
bassin også beliggende i det sydvestlige hjome af området. 

1 forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet vi1 den 
rorlagte bzek, lobende fra Fiskergården ti1 Hobrovej, blive 
frilagt for at indgå som et rekreativt element i området. 

Byggelinie langs Hobrovej 1 medfor af vejloven er der langs den ostlige side af Hobro- 
vej pålagt en byggelinie i en afstand af 32 m fra vejmidte. 

Institutionsforhold skole Lokalplanområdet er beliggende i det skoledistrikt, der be- 
tjenes af Rytterskolen. 

Bsrnehaver Der er i dag en bomehave beliggende ved Ronnebaxvej, en 
bomehave og vuggestue beliggende ved henholdsvis Vang- 
dalen og ved Skelvangsvej. Der er ikke aktuelle planer om 
nye daginstitutioner i merheden af lokalplanområdet, men 
hvis der i forbindelse med boligudbygningen i området op- 
står behov for en ny daginstitution, er der indenfor lokal- 
planområdet reserveret et areal ti1 dette formål. 

IEldreboliger . Urniddelbart ost for lokalplanområdet er et nyt plejehjem - 
Borupvaxrget - med 60 pladser, fdxdigbygget. 1 forbindelse 
med plejehjemmet er der mulighed for opforelse af ca. 20 
beskyttede boliger. Dette er der dog ingen aktuelle planer 
om. 

Kollektiv trafik Den kollektive trafikbetjening af området sker for tiden via 
busser og rutebilruter på Hobrovej. 

På lxngere sigt påtaxrkes etableret bybusrute på fordelings- 
vejen gennem området. 1 lokalplanen sikres der areal ti1 en 
busvendeplads ved fordelingsvejens udmunding i Gl. Ho- 
brovej. 
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LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre: 

91’ 

Matrikelfortegnelse 

Delområder 

Zonestatus 

92 

Boligformål 

at områdets anvendelse fasthegges ti1 bolig- og rekreative 
formål, 

at der sker en hensigtsmzssig disponering af området, her- 
under sammenhaxget med det tilstodende parcelhus- 
område, 

at boligvejene og de torvelignende pladser udformes i over- 
ensstemmelse med de retningslinier, der er g=ldende 
for opholds- og legegader og stillevejsområder, 

at der reserveres areal ti1 en fordelingsvej fia Hobrovej ti1 
Gl. Hobrovej af hensyn ti1 det kommende byggeri nord 
for området og 

at det beregnede ekvivalente udendors stojniveau i bolig- 
området hidrorende fra Hobrovej ikke overskrider 55 
(IB(A) på dognbasis. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 
391 af 22. juli 1985) fastxettes herved folgende bestem- 
melser for det i 0 1 stk. 1 nwnte område. 

9 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 
og omfatter folgende matr.nre.: del af lOa, del af lob, lic, 
lld, 12gq og 16a alle Helsted by, Borup samt alle parceller, 
der efter den 1. februar 1986 udstykkes fra de naxnte ejen- 
domme. 

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, II 
og III. 

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse afden ved- 
tagne lokalplan overfores folgende matrnre.: del af lOa, del 
af lld, del af 12gq og 16a, alle Helsted by, Borup, fia landzo- 
ne ti1 byzone. Delområde III og busvendepladsen, del af 
matr.nr. lob, forbliver i landzone. 

6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

DELOMRÅDE 1 OC II 

Stk. 1. Områderne må kun anvendes ti1 boligformål. 
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Erhverv på naermere 
angivne vilkår 

Bebyggelsen i delområde 1 må kun bestå af åben, lav bolig- 
bebyggelse (parcel huse). 

Bebyggelsen i delområde II må kun bestå af tzt, lav bebyg- 
gelse (razkkehuse, kaxlehuse og lignende) samt bebyggelse ti1 
institutionsformål, med en placering som vist på kortbilage- 
nenre. 2 og3. 

Byrådet kan tillade, at der i eller på ejendommene dri- 
ves. sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i be- 
boelsesområder under forudwtning af: 

at virksomheden drives af den der bebor den påga9dende 
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 i kke brydes, 

at virksomheden ikke medbrer ulempe for de omboende, 

at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der 
ikke er plads ti1 på den påga9dende ejendom. 

Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form 
for erhvervsvirksomhed. 

DELOMRÅDE III 

Park Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 park- og parklignen- 
de formål herunder regnvandsbassin. Endvidere må jord- 
dazkkede tekniske anheg, som eksempelvis naturgasledning 
og lignende, placeres indenfor området. 

Eksisterende bebyggelse Eksisterende bebyggelse i området - Fisker&den - må an- 
vendes ti1 offentlige eller kollektive formål (fiitidsklubber, 
ungdomsorganisationer og lignende). 

§3 9 3 UDSTYKNINGER 

Udstykningsplan Stk. 1. Udstykninger må kun ske i overensstemmelse med 
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstyknings- 
plan. 

Supplerende udstykninger Stk. 2. Efter byrådets saxlige tilladelse kan der gennemfm- 
res supplerende udstykninger, indenfor delområde II, under 



8 

54 

Veje 

forudszetning af, at det ikke medforer en reduktion af fzlles- 
opholds- eller lcgearealer og - at områdets przg ikke zn- 
dres. 

Q 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD * 

Stk. 1. Der udlagges areal ti1 folgende nye veje med en 
beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.: 

Fordelingsvejen A-B i en bredde af 30 m og med en lux-eba- 
nebredde på 7 m. 

Vejene C-D og E-F i en bredde af 20 m og med en koreba- 
nebredde på 6 m. 

Vejen G-H i en varierende bredde fka 6-8 m og med en ko- 
rebanebredde fra 5-7 m. 

0vrige interne veje og torvelignende pladser udlzegges som 
vist med saxlig signatur på kortbilag nr. 2 og med en mini- 
mum korebanebredde på 3 m. 

Lege- og opholdsarealer Stk. 2. Med undtagelse af vejene A-B, CD, E-F og G-H 
skal ovrige interne veje udformes efter de retningslinier, der 
er gzldende i medfor af fzrdselslovens 0 40 (lovbekendtgo- 
relse nr. 287 af 10. juni 1976). Det forudsazttes, at vejene 
skal anvendes som lege- og opholdsgader. ** 

Ejendornmens tilbrsel Stk. 3. Tilkorsel ti1 de enkelte ejendomme skal placeres 
som angivet med pile på kortbilag nr. 2 (parcelhusområdet). 

Stier Stk. 4. Der udhegges areal ti1 tYgende nye stier med en 
bredde og beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.: 

Stierne a-b, c-d, e-f, g-h, i-j og k-1 i en bredde af 5 m. 

Rekreative stier Ovrige stier anlazgges som rekreative stier med en beliggen- 
hed i princippet som vist på kortbilag nr. 2 og med en bred- 
de på ca. 3 m. 

. 

* Nzrmere bestemmelser om anlag og ibrugtagen vil blive fastsat efIe.r reglerne herom i 
vejlovgivningen. Det forud&ttes at vejene og stierne udlsqges som private f&zllesveje og 
fazllesstier, herfi-a dog undtaget vejen A-B, de.r udkzgges som offentlig vej. 

** Dette indebaxer, at motorkcxetcajer skal udvise sazrlig agtpågivenhed og hensynsfuld- 
hed overfor gående. Det vil derfor normalt ikke vrere muligt at bre hurtigere cnd 15 
km/t. Fodgzngere må på den anden side ikke uncxiigt hindre de brende i at komme 
fiem. 



9 

Parkeringsforhold 
i delområde I 

Stk. 5. For individuelle parcelhuse, indenfor delom- 
råde 1, skal der reserveres 2 parkeringspladser pr. bolig. 
1 byggefelt for udhuse/carport/garage skal den ene parke- 
ringsplads placeres. Den anden parkeringsplads placeres i 
forlaxrgelse heraf. 

Parkeringsforhold Stk. 6. For delomrade II gazlder, at der skal indrettes 
i delområde II 12 parkeringsplads pr. 100 m* boligetageareal. 

Dele af parkeringsarealet skal placeres inden for de på 
vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste byggefelter for carportel 
garager. 

§5 5 5 LEDNINGSANLAEG 

Jord kabler El-ledninger herunder ti1 vejbelysning må ikke tiemtires 
som luftledninger, men må alene udtires som jordkabler. 

§6 5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

DELOMRÅDE 1 

Bebyggelsesprocent Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte” ejendom, in- 
denfor delområde 1, må ikke overstige 30. , 

Byggefelter Stk. 2. Uanset hojde og a&andsbestemmelseme i byg- 
ningsreglementet skal garager, carporte og udhuse opfiares 
inden for de, med signatur, på kortbilag nr. 2, viste bygge- 
felter. Rygningshojden må max. vaxe 3 m over terrzen. 

Bebyggelse i skel Stk. 3. Uanset hojde og afStandsbestemmelseme i byg- 
rringsreglementet, må der opfores beboelsesbygninger i ske1 
mod nord og ost, såfremt den i ske1 beliggende facade og 
taflade ikke udfores med vinduer.*) Hvor nord- eller ost- 
skellet vender mod boligvej, må beboelsesbygninger ikke 
opfores i ske1 - se i ovrigt $8, stk. 5. 

Maksimal bygningslwjde Stk. 4. Inden for delområde 1 må bebyggelsen ikke opfo- 
res med mere end een etage med udnyttelig tagetage, og 
den maksimale bygningshojde må ikke overstige 8,5 m. 

* Brandbestemmelserne i bygningsreglementet forudszzttes overholdt. 
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Tagheldning 

Byggefelter 

Bebyggelsens omfang 
og hajde 

T!me A 

Tyr= B 

Tw C 

Stk. 5. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vzre 
mellem 30” og 60”. 

Stk. 6. Tagenes vinkel med det vandrette plan på gara- 
gericarporte og udhuse skal vazre mellem 2”-30”. 

DELOMRÅDE II 

Stk. 1. Beboelsesbygninger, garager og carporte må kun 
opf0res indenfor de på vedhazftede kortbilag nr. 2 med sazr- 
lig signatur viste byggefelter. 

Stk. 2. Uanset h0jde- og afstandsbestemmelserne i byg- 
ningsreglementet må beboelsesbygninger placeres indenfor 
de nawnte byggefelter i et omfang og med en h0jde som 
f0lger: 

Byggefelt type A 

Bebygget areal max. 80 m* i een etage med udnyttelig tag- 
etage udf0rt som trempelkonstruktion i ca. 2 m h0jde. Fa- 
cadeh0jden mod havesiden må ikke overstige 6 m fia en af 
kommunen godkendt niveauplan. 

Bebyggelsens tage skal udformes som symmetriske sadeltage 
med en taghgldning på mellem. 20” og 25”. 

Snit der viser princip for placering og udformning af be- 
byggelse er vist på kortbilag nr. 3. 

Byggefelt type B * 

Bebygget areal max. 280 m* i een etage med udnyttelig 
tagetage. Max. bygningshøjde .8,5 m malt efter. reglerne i 
bygningsreglementet. 

Byggefelt type C 

,Bebygget areal max. 140 m* i een etage med udnyttelig 
tagetage. Max. bygningshøjde 8,5 m malt efter regleme i 
bygningsreglementet. 

Byggefelt type D 

Bebygget areal max. 100 m* i een etage med udnyttelig tag- 
etage. Max. bygningsh0jde 8,5 m malt efter reglerne i byg- 
ningsreglementet. 

* Ved byggefelt type B er det hensigten at åbne mulighed for apfarelse af boliger til bofzl- 
lesskaber og lignende. 
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Type E Byggefelt type E (fzlleshuse) 

Bebygget areal max. 300 m* i to etager med udnyttelig tage- 
tage. Max. bygningshojde 10,5 m malt efter reglerne i byg- 
ningsreglementet. 

Tagformer Stk. 3. For bebyggelse beliggende inden,for byggefelterne 
B, C og D gazlder, at tagene skal udformes som symmetriske 
sadeltage, med en taghzldning på minimum 25”. 

For garager og carporte gazlder, at tagene skal udformes som 
symmetriske sadeltage med en tagha9dning på mellem 25” 
og 40”. 

DELOMRÅDE III 

Stk. 4. Ny bebyggelse indenfor området kan kun tillades i 
forbindelse med Fiskergården og kun efter byrådets godken- 
delse i hvert enkelt tilfazlde. 

9 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTR&DEN 97 

Ydervaegge 

DELOMRÅDEBNE 1 OG II 

Stk. 1. Ydervzgge skal opfores i rode eller gule teglsten og 
må kun fremstå som blank mur eller som vandskuret mur. 

Carporte og udhuse,må endvidere opfiares i trzkonstruktio- 
nen med tr~bekladning. 

Stk. 2. Tage skal dzkkes med rode eller gule tagsten, dog 
således at farven på facade og tag er den samme. 

Tage 

Carporte og udhuse må tillige belqges med tagpap. 

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde 
sted, undtaget hestia er dog skilte med en storrelse på indtil 
02 m*, der må opsa%tes i eet eksemplar for hver bolig. 

Skiltning 

DELOMRÅDE III 

Stk. 4. Ti1 udvendige bygningssider samt tagflader må I 
ikke anvendes materialer, som etter byrådets skon virker 
skzmmende. 

Materialer 
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98 § 8 UBEBYGGEDE AREALER 

DELOMRÅDERNE 1 OG ,II 

Fzalles opholdsarealer Stk. 1. De på vedhzfiede kortbilag nr. 2 viste fzlles op- 
holdsarealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udlzg- 
ges som fzlles opholdsarealer med mulighed for placering 
af boldbaner, legepladser m.m. 

Arealet mellem 
byggelinie og vej 

Stk. 2. Arealet beliggende mellem byggelinien og Hobro- 
vej ‘m& ikke under nogen form benyttes ti1 oplags-, opholds- 
eller parkeringsplads, men må alene anvendes ti1 beplant- 
ning. 

Stajdampende 
foranstaltninger 

Stk. 3. Inden for det på vedha%xle kortbilag nr. 2 med 
saxlig signatur viste areal, beliggende langs en del af Hobro- 
vej, skal udlazgges ti1 &jdEmpende foranstaltninger. De 
stojdempende foranstaltninger skal udformes således, at det 
ekvivalente stojniveau i bebyggelsen og på de omkringlig- 
gende friarealer, ikke overstiger 55 dB(A). 

Beplantningsplan Stk. 4. Beplantning af de for området fzlles friarealer må 
kun ske efter en af Randers kommune (Park- og kirkegårds- 
forvaltningen) godkendt beplantningsplan. 

DELOMRÅDE 1 

Stk. 5. Der skal plantes bogehzek (fagus silvatica) i ske1 
’ mod de boligveje, som betjener parcelhusgrunde, i princip- 

pet som vist på kortbilag 3. 

DELOMRÅDE III 

Beplantning 

Teknisk anlaeg 

99 

Stk. 6. Eksisterende beplantning i tilknytning ti1 »Fisker- 
gården«, må kun fjernes eller beskaxes i det omfang det er 
nodvendig for gardens funktion. 

Stk. 7. Inden for delområdet må der placeres teknisk an- 
lzg, som er forenelig med de rekreative interesser, eksem- 
pelvis forsinkelsesbassin for regnvand, som vist på kortbilag 
nr. 2 og 3, ligesom voldanlazg ti1 stojdzmpende foranstalt- 
ninger må placeres inden for delområdet. 

0 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets saxlige tilla- 
delse tages i brug for der er etableret de i 0 4 stk. 1, stk. 4, 
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stk. 5 og stk. 6 nawnte veje, stier og parkeringspladser, samt 
de i 5 8 stk. 1, stk. 3 og stk. 6 nazvnte fElles opholdsarealer 
og st0jdzmpende foranstaltninger. 

Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets saxlige til- 
ladelse tages i brug for bebyggelsen er tilsluttet et varme- 
forsyningsanlzg efter byrådets anvisning. 

0 10 Q 10 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED 

Tilladelse fra 
landbrugsministeriet 

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
azndringer af eksisterende lovlige forhold, far der er opnået 
tilladelse hertil li-a landbrugsministeriet, idet matr.nre. del 
af lOa, del af lob, del af lld, del af 12g4, og 16a alle Helsted 
By, Borup, i medfizrr af landbrugsloven er undergivet land- 
brugspligt. 

Landbrugspligten 0ns kes op haxet. 

§ 11 5 11 GRUNDEJERFORENINGER 

Stk. 1. Der skal oprettes to grundejerforeninger, en for 
delområde 1 og en for delområde II, med medlemspligt for 
samtlige ejere inden for de enkelte delområder. 

SAIi-emt hele delområde II eller dele heraf overgår ti1 almen- 
nyttig boligbyggeri, vi1 delområdet eller dele heraf vaxe fi-i- 
taget for kravet om grundejerforening. 

Stk. 2. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når 
75% af de udstykkede grunde, inden for det enkelte delom- 
råde, er solgt, eller når byrådet kr=ver det. 

Stk. 3. Grundejerforeningerne skal ferestå drift og vedli- 
geholdelse af de i 5 4 stk. 1, stk. 4, stk. 5 og stk. 6 n?vnte 
private fzllesveje, stier og parkeringspladser samt de i 5 8 
stk. 1 og stk. 4 mevnte fælles opholdsarealer og beplantning. 

Stk. 4. Grundejerforeningernes vedtzgter skal godkendes 
af byrådet. 
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9 12 5 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således er lokalplanforslaget vedtaget af Randers byråd,den 
10. marts 1986. ’ 

Randers, den Il. marts 1986. 

K. Gjs;trup 
borgmester 

1 henhold ti1 $ 27 i kommuneplanloven vedtages foranstå- 
ende lokalplan endeligt, den 1. september 1986. 

1. september 1986. 

Randers, den 2. september 1986. 

K. Gjstrup 
borgmester 










