
Lokalplan nr. 198 
Rahrseje - 1. etape 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanforslaget omfatter 1. etape af de nye boligområder 
ost for Dronningborg. 

Som omtalt i kommuneplanen (hzfie nr. 12) udbygges om- 
rådet vest for Torupdal forst. Senere kan der inddrages flere 
arealer langs Udbyhojvej og på langt sigt områderne ost for 
Torupdal . 

Selve Torupdal udhegges i kommuneplanen ti1 rekreative 
formål, og området vi1 blive behandlet i en lokalplan for 
sig. 

Ifolge lokalplanforslaget kan der opfores ca. 190 nye boli- 
ger, som fordeler sig på parcelhuse, dobbelthuse, mindre to- 
etagers rzekkehuse og store 1 1/2 etagers rzkkehuse, der kan 
opfores individuelt. 

Adgangen ti1 området skal ske fra en ny vej med cykel- og 
gangsti på begge sider. Vejen skal forbinde Udbyhojvej med 
Tjzerbyvej. På vejens vestside - ind mod den eksisterende 
bebyggelse - placeres udelukkende parcelhuse. På vejens 
ostside ud mod Torupdal - bliver bebyggelsen mere blandet. 

Der bliver anlagt flere nye stier ti1 Torupdal, både fra det 
nye område og fra de eksisterende parcelhuse. Samtidig an- 
lzegges der en trafiksikker stiforbindelse ti1 Dronningborg 
Idrzetscenter. 



Fabrikken ved Tjzerbyvej (P.S.System) rives ned, og der an- 
lzegges i stedet en lille w, som samtidig skal tjene som for- 
sinkelsesbassin for regnvand. 

LOKALPANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer 
anskes skal de falge 
planen 

Eller byrådets endelige védtagelse og offentliggcxelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge 
kommuneplanlovens 8 31 kun udstykkes, bebygges eller i 
cw-igt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 

Nuvaerende lovlige 
brug kan forts&te 

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

Eventuel dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning 
af, at det ikke ‘andrer den saxlige karakter af det område, 
der soges skabt ved lokalplanen. 

VBsentlig aendring Mere vazsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
- ny lokalplan nemfores ved ny lokalplan. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanen har ti1 formål at sikre, at udbygningen af are- 
aleme foregår under st&st mulig hensyn ti1 den eksisterende 
bebyggelse og ti1 de landskabelige kvaliteter i og omkring 
området. Isax er der lagt vazgt på udsigtsmulighederne, og 
mulighederne for at lå adgang ti1 naturen i Torupdal. 

Samtidig skal lokalplanen sikre kommuneplanens målsazt- 
ninger om en vis boligtzethed og et varieret udbud af bo- 
ligtyper, såvel med hensyn ti1 stcwrelse, udformning og ejer- 
forhold. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Kommuneplanen Lokalplanen omfatter område B8 1 og en lille del af område 
R46 i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse 
med kommuneplanen. 



Spildevandsplanen 

Kollektiv trafik 

Torupdal 

Skolesti og sti 
til idraetscenter 

Bsrneinstitutioner 

Varmeplan 

Land brugspligt 

Vejst0j 

Lokalplanen omfatter en del af område U40 og område 
U8 samt den sydlige del af matr.nr. 3a, Dronningborg 
Hovedgård, der ikke er medtaget i spildevan&y’ ~:CII. 

Et planlagt forsinkelsesbassin for regnvand (H14) flyttes ned 
på fabriksgrunden matr.nr. 35a, Tjzerby 13~. Gimming, så- 
dan at regnvandet fra den sydlige del af området kan medta- 
ges. 

Spildevandet afledes ti1 kloaken i Tjaxbyvej, som er under 
renovering. 

Der er ikke i kommuneplanen optaget detaljerede ruteførin- 
ger for den kollektive trafik. For at sikre en vis handlefrihed 
i tilrettelzggelsen af busruterne reserveres areal ti1 t6 bus- 
vendepladser og tre vigepladser ti1 almindelige stoppesteder. 

Ifølge kommuneplanen er Torupdal udlagt ti1 rekreative 
formål og en del af det rekreative område indgår i lokalpla- 
nen, neinlig området omkring regnvandsbassinet. 

Området horer under Rism0lleskolen og for at sikre sko- 
levejen og adgangen ti1 Dronningborg Idrztscenter, indgår 
der i planen en tunnel under Udbyhøjvej i områdets nord- 
vestlige hj0me. 

Der er ikke afsat areal ti1 daginstitutioner eller lignende in- 
denfor planens område. Der er heller ikke i kommunepla- 
nen regnet med, at der er behov for yderligere daginstitutio- 
ner i Dronningborg, men såfremt behovet skulle zndre sig 
er der plads indenfor 2. etape af Rahrsejeområdet og i 
wrigt laxgere inde i Dronningborg. 

Ifalge VarmeplanlEgningen skal Rahrsejeområdet forsynes 
med fjemvarme. 

Hovedparten af lokalplanens område er undergivet land- 
brugspligt. Lokalplanen kan derfor kun virkeligg0res efter 
tilladelse fra landbrugsministeriet. 

Udbyhøjvej aftikler på strazkningen nord for lokalplanom- 
rådet en trafik af storrelsesordenen 1800-2000 personvogns- 
enheder pr. d0gn. Under hensyn ti1 hastigheden, trafikkens 
sammenwtning og vejens udformning og beliggenhed i,,ter- 
rznet kan støjniveauet overslagsm%ssigt beregnes ti1 ca. 50 
dB (A) i 70 m’s afstand fra vejmidten målt.2 m over terrzn. 
Dette er graxsen for de tuttest beliggende parcelhuse. 
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1 2. etape af områdets udbygning (kommuneplanens områ- 
de B 82) kommer bebyggelsen vzesentlig tzettere på vejen, og 
det er derfor nodvendigt at anhegge en stojskaerm i form af 
en blodt formet harvning af ternenet langs vejen. De forste 
30 m af stojskazrmens vestlige del er beliggende inden for 
lokalplanområdet. 

Tjzerbyvej afvikler en trafikmzengde i storrelsesordenen 
1000 personvognsenheder pr. dogn på strakningen syd for 
lokalplanområdet. 

Den fastlagte tilbagetnekning af byggefelteme i 20 m af- 
‘stand ti1 vej midte må anses.for tilstrzekkelig ti1 at dzempe 
stojen fra Tjserbyvej. 

Regionplanens bestemmelser om vejstoj er således over- 
holdt. 

De mermestliggende virksomheder ligger i erhvervsområ- 
derne E 12 og E 13. For område E 12, som ejes af en enkelt 
virksomhed, er fastsat stojgr~nser, der svarer ti1 parcelhus- 
områder (områdetype 5 i regionplanen). For område E 13 
gzlder stojgrznserne for erhvervsområder med boligbebyg- 
gelse (områdetype nr. 3 i regionplanen). Disse stojgnenser 
ligger 10 dB (A) over parcelhusområdeme. 

Med en grunddybde på max. 100 m i retning mod Rahrseje 
og en afstand på 200 m ti1 de mermestliggende boliger må 
en afstandsd=mpning på 10 dB (A) anses for absolut realis- 
tisk. 

Regionplanens bestemmelser om virksomhedsstoj er således 
overholdt. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juni 
1985) fastszttes herved folgende bestemmelser for det om- 
råde, som lokalplanen omfatter. 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgranses som vist på kortbilag 1 og 
omfatter folgende ejendomme.*) 

Hele Matr.nre 3am, 3ec, 3ei, 3eb og 3i samt dele af 
matr.nre 3a, 3dy Dronningborg Hovedgård, Dronningborg. 

*) Matrm 3a, Dronningborg er undergivet landbrugspligt. 



Delområder 

Byzone 

92 

Parcel buse, rekkehuse, 
klyngehuse m.v. 

Erhverv på nsrmere vilkår 

Grant område 
Regnvandsbassin m.v. 
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Hele matr.nr. Id samt dele af matr.nr. 35a og 61, Tjaxby 
By, Gimming. Endvidere omfattes alle parceller der efter 1. 
april 1986 udstykkes fra de mevnte ejendomme. 

Stk. 2. LokalPlanens områder opdeles i delområderne A 
ti1 1 som vist på kortbilag 2. Delområdeme A ti1 H skal an- 
vendes ti1 boligformål m.v., og delområde 1 skal anvendes 
ti1 offentlige formål. 

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den en- 
deligt vedtagne lokalplan overfores delområderne A, B, C, 
D, E, F, G og H ti1 byzone. 

Q 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

DELOMRÅDERNE A-H 

Stk. 1. Gmrådeme må kun anvendes ti1 boligformål. Be- 
byggelsen indenfor delområdeme A, C, D, E og H må 
kun bestå af åben-lav boligbebyggelse og bebyggelsen inden- 
for delområde B, G og F må kun bestå af tzt-lav boligbe- 
byggelse og nekkehuse i overensstemmelse med den på 
kortbilag 2 viste retningsgivende plan. 

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives 
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboel- 
sesområder, under forudsætning af, 

at virksomheden drives af den, der bebor den påggldende 
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 pågældende ejendom. Ejendommen 
må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for erhvervsvirk- 
somhed. 

DELOMRÅDE I 

Stk. 3. Området må kun anvendes ti1 offentlige, rekreative 
formål. Indenfor området anhegges der et forsinkelsesbassin 
for regnvand, og der er endvidere mulighed for at anlaegge 
en busvendeplads med busstoppested i princippet som vist 
på kortbilag nr. 2. 
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§3 

Udstykningsplan 

6 3 UDSTYKNING 

Stk. 1. Udstykninger skal ske i overensstemmelse med den 
på kortbilag 2 viste retningsgivende plan. 1 forbindelse med 
udstykning vi1 der for de med @j(maerkede grunde blive 
fastsat et niveauplan. 

DELOMRÅDERNE A OG E 

Små parcelhusgrunde Stk. 2. Delområderne A og E skal udstykkes som parcel- 
husgrunde på ca. 500 m2. Ingen grund må vaxe mindre end 
450 m2 og på enhver grund skal der kunne indskrives et 
kvadrat med en sidelzengde på 19 m. 

Stk. 3. Fra ejendommen Tjaxbyvej 123, matr.nr. 35a, 
Tjaxby By, Gimming, udstykkes en ca. 1320 m2 stor pardel 
ti1 beboelse. 

DELOMRÅDE B 

Taet-lav jjdobbelthusetc Stk.-4. Delområde B skal udstykkes ti1 28 parvist liggende 
teet-lave huse. Grunden skal gives en storrelse på mellem 
250 og 300 m2. Grundbredden skal vaxe 12,5 m. Ti1 hver 
grund udstykkes et lod ti1 parkering eller carport, på mel- 
lem 21 og 36 m2. 

DELOMRÅDE C 

Parcelhusgrunde Stk. 5. Delområde C skal udstykkes som parcelhusgrunde 
på ca. 750 m2. Ingen grund må vaxe mindre end 700 m2, og 
på enhver grund skal kunne indskrives et kvadrat med 
en sidelzengde på 22 m. Undtaget herfra er parcellerne nr. 
1, 2 og 6. Fazllesarealet tillzegges grundene 1-5 med en fem- 
tedel ti1 hver. 

DELOMRÅDE D 

Store parcelhus- 
grunde 

Rzekkehuse eller 
etageboliger 

Stk. 6. Delområde D skal udstykkes som parcelhusgrunde 
på ca. 1100 m2. Ingen grund må vaxe mindre end 1000 m2 
og på enhver grund skal kunne indskrives et kvadrat med 
en sidehengde på 22 m. 

DELOMRÅDE F. 

Stk. 7. Delområde F kan udstykkes ti1 2 og 2 1/2 etage nek- 
kehuse og etageboliger. Grundene skal gives en storrelse på 
mellem 125 og 250 m2. Grundens bredde skal were mellem 
5 og 7 m. For en udstykning kan finde sted, skal der forelig- 
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ge et af byrådet godkendt projekt for hver sammenhaxrgen- 
de række af bebyggelse. 

Stk. 8. Delområde F kan alternativt udstykkes som hel- 
hed, såfi-emt boligerne skal udlejes. 9 

DELOMRÅDE G 

Rakkehuse Stk. 9. Delområde G skal udstykkes ti1 individuelt apforte 
rzekkehuse. Rzkkehusgrundene skal gives en storrelse på 
mellem 250 og 300 m2, og grundene skal have en bredde 
på 9 meter. 

DELOMRÅDE H 

Små parcel husgrunde Stk. 10. Delområde H skal udstykkes ti1 parcelhusgrunde 
‘på ca. 500 m2. Grundene må ikke vaxe mindre end 450 m2, 
og de skal have en gennemsnitsbredde på mindst 19 m. 

94 Q 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udlaegges areal ti1 folgende nye veje og stier 
som vist på kortbilag 2.*) 

Fordelingsvejen Torupdalvej udlzegges i 29 m bredde. 
Vejen anlzegges med 6 m korebane, 2 x 4 m skillerabat, 
2 x 3,5 m cykel- og gangsti og 2 x 4 m yderrabat. 

Hovedstier 

Adgangsvejen, vej nr. 7, udlzgges i 19 m’s bredde. Vejen 
anlqges med 5 m korebane, 2 x 2 m skillerabat, 2 x 3,5 m 
cykel- og gangsti og 2 x 1,5 m yderrabat. 

Boligvejene nr. 1 og nr. 6 udhegges i 10 m’s bredde.Vejene 
anlazgges med en korebane på 5 m og med 1 stk. 2,5 x 5 m 
overkorsel ti1 hver grund. 

Boligvejene nr. 2-4 og 8-11 udkegges i 7 m’s bredde og 
anlqges med 5 m korebane og 2 x 1 m rabat. 

Boligvej 5 udlazgges i 9 m’s bredde og anhegges med 5 
m korebane og 3 m rabat på ydersiden. 

Hovedstierne, sti nr. 1, 2 og 3 udlzgges i 4,5 m’s bred- 
de. Stieme befzstes i en bredde af 2,5 m med 2 x 1 m 
rabat. 

*) Det forudszttes, at Torupdalvej med buslomme og vendepladser og hovkdstierne 
nr. 1, 2 og 3 udlazgges som offentlige veje. 0vrige veje og stier i området udlazgges 
som private fzllesveje. 



8 

Sti nr. 4 og 5 udhegges i 6 m’s bredde. Sti nr. 4 befzstes 
i en bredde af 2,5 m med 1 + 25 m rabat. 

Bolig- og adgangs stier Bolig- og adgangsstieme sti nr. 6 ti1 23 udlazgges i 3 m’s 
bredde. Stieme befaxtes i en bredde af 1,5 m med 1 +0,5 
m rabat. 

Naturstier Naturstieme sti nr. 24 ti1 26 udlazgges ikke som selvstzendi- 
ge færdselsarealer, men anhegges i de granne områder i 
vekslende bredde efter forholdene, f.eks. befæstet med grus 
eller bark eller fremkommer som slidspor over f.eks. et 
grzsbevokset areal. 

Busvendeslojfeme og vigepladseme på Torupdalvej og 
Tjzerbyvej udlzegges i princippet som angivet på kortbi- 
lag nr. 2. .< 

Tunnel under Udbyhojvej udkegges som vist på kortbilag 
nr. 2. 

Adgangsbegraensning Stk. 2. Ti1 fordelingsvejen Torupdalvej må der ikke wre 
direkte korende adgang fra de tilgramsende ejendomme. 

DELOMRÅDERNE B, F, G og H 

9 40-veje Stk. 3. Boligvejene nr. 2 og nr. 8-11 skal udformes ef- 
ter de retningshnier, der er gzldende i medfor af fzrd- 
selslovens 9 40 (lovbekendtgorelsenr. 287 af .lO juni 1976). 
Det forudszettes, at vejene skal anvendes som lege- og op- 
holdsområder. 

§5 5 5 LEDNINGSANLIEG MV. 

Stk. 1. Elektriske ledninger skal udfores som jordkabler. 

Stk. 2. Der skal reserveres areal ti1 to transformerstationer 
som vist på kortbilag 2. 

56 A,EOGH. 5 6 BEBYGGELSE KV. DELOMRÅDE A, E OG H. 

Byggefelt Stk. 1. Bygninger over lom2 skal placeres inden for de på 
kortbilag 2 viste byggefelter. Carporte og garager skal desu- 
den placeres i ske1 mod nabo, sti eller vej. 

Stk. 2. Inden for delområde H skal beboelsesbygningerne 
opfores med gav1 og facade i byggefeltets begraznsning mod’ 
nord og ost, h,enholdsvis nordost og sydost (vist med kraf- 
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tig streg på. kortbilag 2). Tagryggen skai orienteres som vist 
på kortbilag 2. 

Etageareal Stk. 3. Bygningemes bruttoetageareal må ikke overstige 
225 m2. Bygningerne må ikke opfores med mere end 1 eta- 
ge med udnyttelig tagetage, og bygningshojden må ikke 
overstige 8,5 m over terrzn (niveauplan). På parceller max- 
ket @ på kortbilag 2 må bygningeme opfores i indtil to 
etager. En eventuel kzlder’må ikke have loftet beliggende 
mere end 0,8 m over ternen (niveauplan). 

Taghseldning Stk. 4. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
mellem 25” og 45”. Dette gzlder dog ikke garager, carporte 
eller udhuse og lignende småbygninger. 

Skilte Stk. 5. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må tinde sted. Undtaget herfra er dog skilte med 
en storrelse på indtilO,2 m2, der må opsazttes i eet eksem- 
plar på hver ejendom. 

Tegltage Stk. 6. Tagene skal dzkkes med rodt vingetegl. Carporte, 
garager og udhuse må dog dzkkes med sort eller grå tagpap. 
Hvis taghazldningen ikke overstiger 5”, kan tagmaterialet 
wlges fiit . 

Ydervsegge Stk. ‘7. Yderwgge skal hovedsagelig opfores i teglsten og 
fi-ernstA som blank mur %rodt tegl, vandskuret, betappet el- 
ler pudset. Carporte, garager, udhuse eller mindre bygnings: 
dele må dog opfores med facader i trazbeklaxlning i farverne 
rad, gr& hvid eller sort. 

Hegn Stk. 8. 1 havemes ske1 mod Torupdal og mod naturstieme 
skal der plantes hazkke af sorten Fagus Silvatica (almindelig 
bog), som angivet på kortbilag 3. HEkkene skal klippes ti1 
en hojde mellem 1,2 og 1,8 m. 

Termnreguleringer Stk. 9. Terrzenreguleringer på de enkelte grunde må ikke 
foretages uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfzlde. 

Parkeringspladser Stk. 10. Der skal indrettes 2 parkeringspladser på hver 
ejendom. 

Overkarrsler Stk. 11. Der må kun etableres en overkorsel ti1 boligveje- 
ne for hver grund. Overkorslen må ikke gives i en bredde på 
mere end 5 m. 
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§7 B Q 7 BEBYGGELSE M.V., DELOMRÅDE B 

Byggefelter Stk. 1. Uanset hojde- og afstandsbestemmelseme i byg- 
ningsreglementet skal bygninger over lom2 placeres inden 
for de på kortbilag 2 viste byggefelter med facaden i bygge- 
feltets nordlige graznse. 

Stk. 2. Carporte og garager skal placeres på de ti1 hver en- 
kelt grund horende arealer ti1 parkering, se 0 3, stk. 4. 

Etageareal St k. 3. De enkelte beboelsesbygningers bruttoetageareal 
må ikke overstige 150 m2 excl. carport og garage. Bygnin- 
gerne må kun opfores i en etage, og bygningshojden må 
ikke overstige 5 m over terrren (niveauplan). 

Taghaeldniger Stk. 4: Tagenes vinkel med ,det vandrette plan skal vaz-e 
25”. .Dette gazlder også carporte og garager og et eventuelt 
fzlleshus. Tagryggene skal orienteres som vist på kortbilag 
2. . 

Faelleshus Stk. 5. Et eventuelt fzlleshus .kan placeres inden for det på 
kortbilag 2 viste byggefelt. Bygningeme må kun opfores i en 
etage, og bygningshojden må ikke overstige 5,5 m over ter- 
rzn (niveauplan). 

Skiltning Stk. 6. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må linde sted. Undtaget herfra er dog skilte med 
en storrelse på indtil 0,2- m2, der må opszttes i et ek- 
semplar på hver ejendom. 

Tegltage 

Ydervagge 

Parkering 

Hegn 

Stk. 7. Tagene skal dazkkes med rodt vingetegl. Carporte, 
garager og udhuse må dog dazkkes med sort eller grå tagpap. 

Stk. 8. Yderwegge skal hovedsagelig opfores i teglsten og 
fremstå som blank mur i rodt tegl, vandskuret, berappet el- 
ler pudset. Carporte, garager, udhuse eller mindre bygnings- 
dele må dog opfores med facader i trzbekl~dning i farveme 
rad, grå, hvid eller sort. 

Stk. 9. Der skal indrettes 1 parkeringsplads ti1 hver bolig 
samt gzsteparkering, svarende ti1 1/2 bilplads pr. boligen- 
hed. 

Stk. 10. 1 havernes ske1 mod Torupdal og mod natur- 
stieme skal der plantes hazkke af sorten ‘fagus silvatica (al- 
mindelig bog), som angivet på kortbilag 3. Hgkkene skal 
klippes ti1 en hojde mellem 1,2 og 1,8 m. 
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Terraenregulering 
* 

Stk. 11. Terraznreguleringer på de enkelte grunde må ikke 
foretages uden by.rådets.godkendelse i hvert enkelt tilfzlde. 

98 CogD 5 8 BEBYGGELSE M.V., DELOMRÅDE C OG D 

Bebyggelsprocent Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 30. Bygningeme må ikke opfores med mere 
end to etager, og bygningshojden må ikke overstige 8,5 m 
over terraxi (niveauplan). 

Stk. 2. En eventuel kzelder må ikke have loftet beliggende 
mere end 0,8 m over ternen (niveauplan). 

Taghaeldning Stk. 3. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
mellem 25” og 45”. Dette gzlder dog ikke garager, carporte 
eller udhuse og lignende småbygninger. 

Skiltning Stk. 4. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må finde sted. Undtaget herfra er dog skilte med 
en storrelse på indtil 0,2 m2, der må opsazttes i et eksem- 
plar på hver ejendom. 

Tagmaterialer . Stk. 5. Tagene skal dzkkes med rodt vingetegl. Carporte, 
garager og udhuse må dog dzkkes med sort eller grå tagpap. 
Hvis taghzldningen ikke overstiger 5”, kan tagmaterialet 
wlges frit. 

Ydervsgge Stk. 6. Yderwegge skal hovedsagelig opfores i teglsten og 
hemstå som blank mur i rodt tegl, vandskuret, berappet el.-, 
ler pudset. Carporte, garager, udhuse eller mindre bygnings- 
dele må dog opfores med facader i trzebeklzedning i far- 
veme rad, grå, hvid eller sort. 

Parkeringspladser Stk. 7. Der skal indrettes 2 parkeringspladser på hver 
ejendom. 

Overk0rsler Stk. 8. .Der må kun etableres en overkorsel ti1 boligve- 
jene for hver grund. Overkorslen må ikke gives en bredde 
på mere end 5 m. 

Hegn Stk. 9. 1 havernes ske1 mod Torupdal og naturstierne 
skal der plantes hz-ekke af sorten fagus silvatica (almindelig 
bog), som angivet på kortbilag 3. Hzkkene skal klippes ti1 
en hojde mellem 1,2 og 1,8 m. 
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Terrznregulering Stk. 10. Terraznreguleringer på de enkelte grunde må ikke 
foretages uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfzlde. 

59 F Q 9 BEBYGGELSE M.V., DELOMRÅDE F 

Bebyggelsesplan Stk. 1. Bebyggelsen skal placeres i hovedtrzkkene som 
vist på kortbilag 2. Se i ovrigt 0 3, stk. 7. Et eventuelt fElles- 
hus eller en ti1 området horende kollektiv bebyggelse eller 
institution kan placeres som vist på kortbilag 2. 

Bebyggelsens omfang Stk. 2. Uanset hojde- og afstandsbestemmelserne i byg- 
ningsreglementet må der på hver enkelt grund opfores en 
bygning på indtil 12 m’s dybde og i grundens fulde bredde. 
Hertil kommer en carport eller garage på ca. 20 m2 som 
skal placeres i ske1 mod vej og nabogrund mod nord eller 
ost eller som vist på kortbilag 2. 

Stk. 3. Beboelsesbygningeme må opfores med indtil’2 el- 
ler 2 1/2 etage som angivet på kortbilag 2 og bygningshoj- 
den må- ikke overstige henholdsvis 8,5 m og 12 m. Etage- 
arealet må ikke overstige 200 m2. 

Stk. 4. Antallet af boliger fasthegges ti1 minimum 67. 

Taghaeldning Stk. 5. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
mellem 25” og 45”. Dette gzelder dog ikke carporte og gara- 
ger. 

Skiltning Stk. 6. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må finde sted. Undtaget herfra er dog skilte * 
med en storrelse på indtil 0,2 m2, der må opszttes i et ek- 
semplar på hver ejendom. 

Tegl@ge Stk. 7. Tagene skal dzekkes med rodt vingetegl. Carporte, 
garager og udhuse må dog dzekkes med sort eller grå tagpap. 
Hvis taghzldningen ikke overstiger 5”, kan tagmaterialet 
vazlges frit. 

Facadematerialer Stk. 8. Når byrådet i henhold ti1 5 3 stk. 7 har god- 
kendt ’ en bebyggelsesplan vi1 de anvendte facadematerialer 
og facadeudformningen blive lagt ti1 grund for godkendelse 
af efterfolgende bebyggelse i delområdet. 

Parkeringspladser Stk. 9. Der skal indrettes 1 parkeringsplads ti1 hver bolig 
samt gzesteparkering, svarende ti1 1/2 bilplads pr. boligen- 
hed. 
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Hegn Stk. 10. 1 havemes ske1 mod Torupdal og mod natur- 
stierne skal der plantes hazkke af sorten fagus silvatica 
(almindelig bog), som angivet på kortbilag 3. Hazkkene 
skal klippes ti1 en hojde mellem 1,2 og 1,8 m. 

. 

Stk. 11. Hegn mellem de enkelte ejendomme skal ud- 
fares som fzlleshegn, og såfremt en af ejeme onsker opsat 
fast hegn (plankewrk eller lignende) er naboen forpligtet ti1 
at medvirke hertil. Denne forpligtelse bortfalder’ dog, hvis 
der allerede er etableret et tazt og mindst 1,2 m hojt levende 
hegn. 

Terraenregulering Stk. 12 Temenreguleringer på de enkelte grunde må ikke 
foretages uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfazlde. 

$10 G 8 10 BEBYGGELSE M.V., DELOMRÅDE G ’ 

Byggefelter Stk. 1. Uanset hojde og afstandsbestemmelseme i byg- 
ningsreglementet skal bygningerne placeres inden for de på 
kortbilag 2 viste byggefelter ti1 henholdsvis beboelsesbyg- 
ninger og ti1 carporte, garager og udhuse. 

Rskkehuse 

Hajde 
etageareal 

Taghzeldning 

Fzlles gavle 

Stk. 2. Beboelsesbygningeme skal opfores som rzkkehuse, 
det vi1 sige som sammenhzngende bebyggelse fra ske1 ti1 
skel. Bebyggelsens facade skal placeres i byggefeltets grzense 
mod vej (vist med kraftig streg på kortbilag 2) 

Stk. 3. Beboelsesbygningeme skal opfores i en etage med 
udnyttelig tagetage. Facadehojden må ikke overstige 3,8 m 
og bruttoetagearealet må ikke overstige 220 m2. Stuegulvet 
må ikke ligge hojere end 0,3 m over temen (niveauplan). 

Stk. 4. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe 
45” for beboelsesbygningeme og 25” for carporte og udhuse. 
Tagrygningen skal vaxe parallel med facaden. 

Stk. 5. Nabohuse, som bygges samtidigt, kan opfores med 
fzlles gav1 under forudszetning af, at det sikres på ejen- 
dommene, at de begge respekterer senere ombygninger in- 
den for rammeme af de i lokalplanen fastsatte byggemulig- 
heder. De skal endvidere respektere eventuelle gener i for- 
bindelse med ombygningen. Enhver ejendom indenfor om- 
rådet skal tåle inddækninger fra naboejendommens gavle. 

Stk. 6. Efter nedrivning af bebyggelse, der helt eller delvist 
frilqger naboens gavle, skal ejeren af den pågazldende ejen- 
dom istandszette de blottede bygningssider efter bestemmel- 
semeistk. 10ogstk. 11. 
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Carporte 

Skiltning 

Stk. 7. Carporte og udhuse skal opfores i ske1 mod vej og 
facadehojden skal vaxe 2,1 m målt ti1 overkanten af tag. 

Stk. 8. Ingen form for skiltning og reklamering på ejen- 
dommene må linde sted. LJndtaget herfra er dog skilte med 
en storrelse på indtil 0,2 m2, der må opszttes i et ek- 
semplar på hver ejendom. 

Tegltage Stk. 9. Tagene skal dzkkes med rodt vingetegl. Carporte, 
garager og udhuse må dog dzekkes med sort eller grå tagpap. 

Ydervaegge Stk. 10. Ti1 beboelsesbygningernes ydervzegge må kun an- 
vendes vandskuret, berappet eller pudset murvzerk eller 
andre glatte og fugefri flader i hvide, grå eller gule farver. 
Mindre bygningsdele må dog opfores med facader i trzbe- 
klredning. Trazbekhedning, herunder vinduer og dore m.v. 
skal fremstå i ultramarin-blå, grå eller hvid farve. 

Sokler Stk. 11. Der må anvendes sokler i indtil 0,3 m hojde i 
farverne grå eller sort. 

Vinduesåbninger Stk. 12. Vinduesåbninger, der er storre end 1 m2, skal op- 
deles med lodposter eller vandrette karmstykker, sådan at 
de enkelte ruder ikke bliver storre end 1 m2. .- ’ 

Kviste Stk. 13. Kviste skal udfores som taskekviste og må ikke 
gives en hojde på mere end 1 m. Kvistene skal holdes 
mindst 1 m fra naboskel. Der må hojst anbringes et tag- 
vindue i hver tagflade. 

Traebeklcedning Stk. 14. Carporte, garager og udhuse skal opgores med fa- 
cader i trzebeklzedning i farverne ultramarin-blå, grå, hvid 
eller sort. 

Hegn Stk. 15. Hegn mellem de enkelte ejendomme skal ud- 
fares som fzlleshegn, og såfremt en af ejerne onsker opsat 
fast hegn (plankevaxk eller lignende) er naboen forpligtet ti1 
at medvirke hertil. Denne forpligtelse bortfalder dog, hvis 
der allerede er etableret et teet og mindst 1,2 m hojt levende 
hegn. 

Terraenregulering Stk. 16. Terraznreguleringer pa de enkelte grunde må ikke 
foretages uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfzlde. 

Parkering Stk. 17. Der skal indrettes 2 parkeringspladser på hver 
ejendom. 

Overk0rsler Stk. 18. Der må kun etableres en overkorsel ti1 bolig- 
vejene for hver grund. Overkorslen må ikke gives en bredde 
på mere end 5 m. 
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§ll Q 11 UBEBYGGEDE AREALER 

Laebeplantninger m.v. Stk. 1. Langs fordelingsvejen Torupdalvej, mod Udbyhoj- 
vej, mod Tjaxbyvej og langs de ubebyggede arealer nord og 
ost for bebyggelsen samt inden for delområde 1 og D udheg- 
ges areal ti1 beplantning af varierende tazthed og omfang, 
som vist og beskrevet på kortbilag 3. Arealerne tilplantes og 
vedligeholdes af Randers kommune. Beplantningen nord og 
ost for delområderne E, F, G og H kan helt eller delvist tjer- 
nes, når de elterfolgende etaper inddrages ti1 bebyggelse. 

Stnrjvold 

FelIesarealer 

Bnrrnenes grund 

§12 5 12 FJERNVARMEFORSYNING 

§13 

Stk. 2. Langs Udbyhojvej formes ternenet som en ca. 
3 m hoj og 15-30 m bred, beplantet stojvold. 

Stk. 3. De på kortbilag 2 med grå toneraster viste arealer 
må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udhegges som fElles_ 
arealer for bebyggelsen og som stiareal. 

Stk. 4. Beplantning og anlzeg af de fzlles friarealer må 
kun ske efter en af Park- og Kirkegårdsforvaltningen god- 
kendt beplantningsplan. 

Stk. 5. Indenfor det fzllesareal; der på kortbilag 3 er 
benazvnt »bornenes grund« må der opfores mindre legehu- 
se, bure ti1 dyr og lignende småbygninger. Arealet skal 
hegnes mod vej 7 og vej 8. 

Stk. 6. 1 forbindelse med busvendepladserne kan der opfo- 
res en mindre toiletbygning. 

Ny bebyggelse. skal tilsluttes ljernvarmeforsyningen ved 
Randers kommunale vzerker. Ny bebyggelse må ikke tages i 
brug, for denne tilslutning har fundet sted. l 

5 13 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med’ med- 
lemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanens om- 
råde bortset fra delområde 1 og C. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kr%- 
ver det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift- og vedlige- 
holdelse af de i $ 1 1 stk. 3 naxnte fzlles opholdsarealer, og 
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de private fællesveje og stier. 

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtazgter skal godkendes af 
Randers kommune. 

Q 14 VEDTAGELSESPATEGNING 

Forslaget vedtaget ti1 offentliggcwelse af Randers byråd. 

Randers, den 16. juni 1986. 

K. Gjstrup 
borgmester 

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommuneplanlggning vedta- 
ges lokalplanen endeligt. 

Randers byråd, den 15. sept. 1986. 

K. Gjdrup 
borgmester 










