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Lokalplan nr. 204 
DBMidtvejscc - Råsted 

Lokalplan 204 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Beliggenhed og sterrelse Lokalplanen omfatter et område på 3,9 ha, beliggende ca. 200 m 
syd for Msted på vestsiden af Hobrovej . 

Nuvarande anvendelse 
Blandet bolig og erhverv 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og omfatter i dag 
arealer, der anvendes ti1 boliger og erhverv (servicestation og 
campingcenter). 

Fremtidig anvendelse 
14 boliger 

Det er lokalplanens formAl at sikre den eksisterende bebyggelse 
samt at give mulighed for at der kan opfores 14 klyngehuse samt 
erhvervsbebyggelse, der kan indpasses uden saxlige genevirknin- 
ger. 

Lokalplanområdet skal overfores ti1 byzone. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Forandringer skal 
fslge planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommune- 
planlovens 0 31 kurr udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Lovlig anvendelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsa%es 
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anheg med videre, der er indeholdt i planen. 
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Dlspensation 

Sterre aendringer - 
Ny lokalplan 

ByrAdet kan meddele dispensation ti1 mindre v=sentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsxtning af, at det 
ikke axrdrer den saxlige karakter af det ormade, der soges skabt 
ved lokalplanen. 

Mere wesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Regionplanen for Århus Amt Lokalplanområdet er i regionplanen, sammen med det ovrige Rå- 
sted udlagt som lokalcenterby, hvilket indebaxer, at der kan foregå 
en egentlig byudvikling. Det betyder samtidig, at der skal vaxe en 
lokal serviceforsyning. 1 Råsted er der blandt andet bager, kob- 
mand, håndwerksvirksomhed og lignende samt en skole - Rytter- 
skolen. 
Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanen. 

Kommuneplanen for 
Randers kommune 

BE 24: Blandet 
bolig og erhverv 

Zonestatus 

Vejadgang 

Spildevand 

Varmeplan 

El-forsyning 

StPrjforhold 

Lokalplanområdet er i kommuneplanen reserveret ti1 blandet 
bolig- og erhvervsomrade. Området har betegnelsen BE 24. 

Lokalplanrammeme fastxetter for område BE 24, at bebyggelses- 
procenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 30, at områ- 
det må anvendes til boligformål og nsermere angivne erhvervsfor- 
mal, som kan indpasses i området uden saxlige genevirkninger, 
og at lokalplanen skal redegore for, hvorledes regionplanens be- 
stemmelser om virksomhedsstoj kan overholdes. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal overfores ti1 
byzone. 

Eneste vejadgang ti1 området skal ske fra den eksisterende vejtil- 
slutning - Midtvejs. 

Lokalplanen er omfattet af det område, der er bemevnt U 10.1 i 
spildevandsplanen for Randers kommune. 

Området er hovedkloakeret med fa9lessystem. 

Den fremtidige varmeforsyning i RAsted tästlqges i varmeplanen 
for Randers kommune, der for tiden er under udarbejdelse. 

Lokalplanområdet er beliggende i Elro’s forsyningsområde. 

Lokalplanen skal sikre, at regionplanens bestemmelser om virk- 
somhedsstoj samt vejstoj overholdes. 
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Skitser ti1 den nye bebyggelse på matr.nr. 10x Råsted by, RAsted: 

Facader 

Perspektiv af bebyggelsens gårdrum 

Modelfoto af den nye boligbebyggelse på matr.nr. 10x, RAsted By, 
Råsted. 
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Vejstej 

Virksomhedsstsj 

Hobrovej afvikler i dag på str&ningen ved lokalplanområdet en 
trafik af storrelsesordenen 9600 personvognsenheder pr. dogn, 
men fra 1992, hvor motorvejen ost for Råsted ventes ibrugtaget, 
regnes der med en trafik af storrelsesordenen ca. 2500 pr. dogn. 
Under hensyn ti1 hastigheden, trafikkens sarnmensaWing og ve- 
jens udformning og beliggenhed i terraxet, kan stojniveauet over- 
slagsmaxsigt beregnes ti1 ca. 57 dB (A) i 60 m’s afstand fra vej- 
midten malt 2 m over terran ved 9600 personvognsenheder og ca. 
51 dB (A) ved 2500 personvognsenheder. 
Dette vi1 vax-e stojniveauet for de nettest beliggende nye parcel- 
huse. 

Regionplanens graxrsevaxdi for vejstoj er 55 dB(A) for et bolig- 
område. 

Da den nye bebyggelse etableres i et allerede eksisterende bolig- 
område samt under hensyn ti1 faldet i antal personvognsenheder, 
anses den fastlagte tilbagetr&ning af byggefelterne på min. 60 m 
for at vaxe tilstmkkelig ti1 at dampe stojen fra Hobrovej . Det skal 
dog sikres, at det indendors stojniveau hidrorende fra vejstoj ikke 
overstiger 30 dB (A). 

Erhverv, der etableres inden for lokalplanområdet, skal overholde 
graxsevax-dierne for omrader med åben og lav boligbebyggelse 
der er vist i miljoministeriets vejledende bestemmelser (vejled- 
ning nr. 5/1984 fra miljostyrelsen om ekstern stoj fra virksomhe- 
der). Opmaxksomheden skal dog henledes på, at findes der en 
mere stojfolsom anvendelse af pågzldende område, er det den 
faktiske anvendelse, der er bestemmende ved fastheggelsen af 
områdetype ti1 bestemmelse af graxrsevaxdier for stojbelastning 
fra virksomheder. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er lokalplanens formål: 

at åbne mulighed for opforelse af ny bolig- og erhvervsbebyg- 
gelse, der kan indpasses uden saxlige genevirkninger samt 

at skaffe grundlag for, at området kan overfores fra landzone ti1 
byzone. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22. 
juli 1985) fasts&tes herved folgende bestemmelser for det i 9 1 
nwnte område. 
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01 8 1 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 

Matri kelfortegnelse Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på vedhreftede kortbilag 
nr. 1 og omfatter folgende matr.nre. 13c, 13d, 13e, 101, lok, lOi, 
log, lOf, los, lOp, 100, lon, lom, 10x, lOe, lOr, lOt, lOc, 1Oh og 
lOq, Råsted By, Råsted. 

Zonestatus Stk. 2. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den endeligt 
vedtagne lokalplan overfores det af lokalplanen omfattede omr&de 
fra landzone til byzone. 

§2 Q 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Blandet bolig- og erhverv Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformal og mermere 
angivne erhvervsformål, som kan indpasses i området uden sax- 
lige genevirkninger, så som servicestation, campingcenter, hand- 
vaxksvirksomhed, motel og lignende. 

Stk. 2. Den enkelte virksomheds bidrag til det &vivalente, 
konstante, korrigerede lydniveau i dB (A) må, mtit udendors i bo- 
ligområdet ikke overstige folgende vaxdier: 

Dag kl. 07-18 45 dB (A) 
Aften kl. 18-22 4CJcWA) 
Son- og helligdage kl. 07-18 40 dB (A) 
Lordag kl. 14-18 40 dl3 (A) 
Nat kl. 22-07 35 dl3 (A) 

93 

Udstykningsplan 

§4 

Ny adgangsvej 

5 3 UDSTYKNINGER 

Udstykning af matr.nr. 10x, Råsted By, Råsted, r& kurr foreta- 
ges i overensstemrnelse med den pa kortbilag nr. 2 viste retnings- 
givende udstykningsplan. 

5 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udlzgges areal til ny adgangsvej A-B til den fremti- 
dige bebyggelse pa matrnr. 10x, Rasted By, Råsted, med en 
bredde på min. 5 m med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 
2, samt vejen B-C med en bredde på min. 3,5 m og med en belig- 
genhed som vist på kortbilag nr. 2. ‘) 

*) Den 8,0 m brede vej, der er optaget ph matrikelkortet over rnatr.nr. 10x, RAsted By, RAsted, 
fra skellet mod rnatr.nr. 1Oa og ca. 50 m mod est, Mages slettet phnatrikelkortet i forbindelse med 
udstykning af matr.nr. 10x. 
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Nye stier 

Vejadgang 

Parkeringspladser 

§5 

Jordkabler 

56 5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Bebyggelsesprocent 30 Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 30 
for den enkelte ejendom incl. andel af fællesareal. Sidstnwnte 
gazlder alene for bebyggelsen på matr.nr. 10x, Råsted By, Råsted. 

Stk. 2. Der tullagges areal til nye stier for den fremtidige bebyg- 
gelse på matrnr. 10x, Råsted By, Rasted, med en bredde på min. 
1,6 m og med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 3. Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske via Midtvejs 
tilslutning til Hobrovej (som i dag), herfra dog undtaget matr.nre. 
13c og 13d, Råsted By, Råsted. 

Stk. 4. Der indrettes fzlles parkeringspladser for den fremti- 
dige bebyggelse på matrnr. 10x, Råsted By, Råsted med en place- 
ring og et antal som vist på kortbilag nr. 2. 

§ 5 LEDNINGSANLIEG 

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

Bebyggelsesplan for 
matr.nr. 10x 

Stk. 2. Boligbebyggelsen beliggende på matr. nr. 10x, Råsted By, 
Råsted, må kun opfores i overensstemrnelse med den på kortbilag 
nr. 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. 

Bygningshejde: Max. 6,5 m Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervzeg eller tagflade må 
gives en hojde der overstiger 8,5 m over terrzen. 

Max. én etage med 
udnyttelig tagetage 

Stk. 4. Bygninger må opfores med indtil én etage med udnyttelig 
Gigetage. 

St0jniveau Stk. 5. Stojniveauet hidrorende fra trafiien på Hobrovej må 
ikke overstige 30 dB (A) indendors for opholds- og arbejdsrum og 
55 dI3 (A) udend0rs for opholds- og friarealer. 

97 

Faelles opholdsarealer 
ph matr.nr. 10x 

Q 7 UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. De på kortbilag nr. 2 med szerlig signatur viste arealer ti1 
fzlles formål må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men må kun an- 
vendes ti1 fzelles opholdsarealer samt gzsteparkering for bebyg- 
gelsen på matr. nr. 10x. 
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Levende hegn - 
matr.nr. 10x 

Stk. 2. Indenfor matr.nr. 10x, Råsted By, Råsted, må de på kort- 
bilag nr. 2 viste nye hegn kun udfores som levende hegn, dog mA 
der i forbindelse med terrasser opfores laemure i ske1 i en lzngde 
af maximalt 3 m. 

Bevaring af eksisterende 
beplantning p5 matr.nr. 10x 

Stk. 3. Den på kortbilag nr. 2 med priksignatur viste beplantning 
skal i videst mulig omfang bevares. Der må således kun fjernes 
beplantning efter anvisning fra og godkendelse af Randers kom- 
mune (Park- og kirkegårdsforvaltningen) . 

Beplantningsplan 
for matr.nr. 10x 

Stk. 4. Beplantning og anheg af de for matr.nr. 10x, Råsted By, 
Msted, viste fElles opholds- og legearealer skal i princippet ske 
som vist på kortbilag nr. 2, og udfores efter en plan, der er god- 
kendt af Randers kommune (Park- og kirkegårdsforvaltningen) . 

§6 

Ibrugtagning 

09 5 9 GRUNDEJERFORENING 

Grundejerforening 

Stiftelsestidspunkt 

Grundejerforeningens 
opgaver 

Vedtaegter 

6 6 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse indenfor matr. nr. 10x, Råsted By, Råsted, 
må ikke tages i brug, for der er etableret de i 0 4, stk. 1,2 og 4, $ 
7 stk. 1 nawnte veje, stier, parkeringspladser og fElles opholds- 
arealer. 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlems- 
pligt for samtlige ejere af grunde inden for matr.nr. 10x, RAsted 
By, Råsted. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 75 % af de 
udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet krzever det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal ferestå drift og vedligehol- 
delse af de i 5 4, stk. 1,2 og 4 og $7, stk. 1 og 3 nawnte veje, stier, 
parkeringspladser, fzlles opholdsarealer og beplantning. 

Stk. 4. Grundejerforeningens vedtzegter skal godkendes af byrå- 
det. 



Q 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således er lokalplanforslaget vedtaget af Randers byråd, 23. marts 
1987. 

Randers, den 24. marts 1987. 

K. Gjdrup 
borgmester 

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lo- 
kalplan endeligt. 

På byrådets vegne 

Udvalget for teknik og miljq den 23. juli 1987. 

Preben Rasmussen 
mestformand 



i 

i 

El . . l LOKALPLANGRZNSE El 

B MATR.SKEL [ 

m EKS. BEBYGGELSE 0 

“MIDTVEJS” LOKALPLAN 204 
EKSISTERENDE FORHOLD BILAG 1 
RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING BSTERGADE 12 JAN.87 
MAL I 2000 t 

0 50 100 150 

1 I I I II 11 11 1 11 11 ’ “1 



10 a 

'\ 
\ 

1oa . 

~~ 

\ 
\ 

\ 
qca 

1 \ ‘” \ Ni 
\ 

El . . . LOKALPLANGRENENSE 
kiszsi 

BYGGEFELT “OHUSE “M [ DT VE JS” LOKALPLAN 204 
B MATR.SKEL gggj ;““8E;i;E” FREMTIDIGE FORHOLD BILAG 2 
BEKS BEBYGGELSE 

RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 0STERGADE 12 
aFEL,,, OPHOLDSA. MAL , 2ooG 

JAN. 87 




