1

Lokalplan nr. 205
Winthersvang

uokalplan
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EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Lokalplanområdet er beliggende syd for Husarvej mellem Garnisonsvej og Hadsundvej , nord for plejehjemmet Nsrrewenget .
Lokalplanområdet, som omfatter ejendommene: Matr.nr. 80a,
80f og 80g Randers Markjorder, udgor et ca. 45000 m2 stort
areal i byzone.
Lokalplanen åbner mulighed for, at der på en max. 9000 m* stor
del af arealet kan opfores 30 lette kollektivboliger.
Resten af arealet forbeholdes ti1 rekreative formål med mulighed
for at opfore et fælleshus og en merbutik i området.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Hvis forandringer mskes,
skal de falge planen

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.

Nuvaerende lovlige
brug kan fortszette

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

Eventuel dispensation

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af, at det
ikke andrer den szrlige karakter af det område, der soges skabt
ved lokalplanen.
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Vzesentlig zendring
- ny lokalplan

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

LOKALPLANEN OG DEN OVRIGE PLANLIEGNING
Lokalplanrammer

Lokalplanens område er beliggende inden for det område, som er
bemevnt R 50 i kommuneplanens lokalplanrammer.
Områdets anvendelse fastlagges heri ti1 offentlige formål som
grant område, kvarters-legeplads, evt. fzelleshus, azldreboliger og
lokalservice.
Der må inden for område R 50, bortset fra legehuse på kvarterslegepladsen samt maksimalt 2 mindre faAleshuse ti1 redskaber og
lignende ti1 de ca. 60 daghaver, der efter rammerne også er mulighed for, kun opfores byggeri ti1 Adreboliger, lokal service (merbutik) og evt. et fazlleshus.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens lokalplanrammer.

Lokalplan nr. 157

For området gazlder i dag bestemmelserne i lokalplan nr. 157 - Husarvej. 1 denne lokalplan fastlzegges områdets anvendelse ti1 boligbebyggelse.
Lokalplan nr. 157 - Husarvej erstattes af mervaxende lokalplan.

Vejadgang

Vejadgang ti1 lokalplanområdet sker fra Garnisonsvej og Husarvej .
Den overordnede vejadgang ti1 Jennumpark-området sker fra Mariagervej via Ryttervej og fra Hadsundvej via en midlertidig vejadgang ved Husarvej. Den midlertidige vejadgang forudszettes
flyttet og skal fremtidigt ske ad en nyudlagt vej mellem bebyggelsen nord for Husarvej og kasernens ovelsesplads.

Forsyningsforhold
Fjernvarme

Bebyggelsen i området forudszettes tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Randers kommunale Vaxker.

El og vand

Forsyningen med el og vand varetages ligeledes af Randers kommunale Vaxker.

Spildevandsplan

Lokalplanens område er beliggende i det område, der i spildevandsplanen er benzevnt B 51. Området er ikke kloakeret, men der
forefindes separatsystemer i Garnisonsvej og Husarvej, hvor tilslutning kan finde sted.
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LOKALPLANENS FORMÅL
Det er denne lokalplans formål at sikre:
at området forbeholdes ti1 offentlige rekreative formål samt ti1 30
lette kollektivboliger,
at det udendors stojniveau ikke overskrider 55 dB(A) for bygninger og opholdsarealer,
at placeringen af de 30 lette kollektivboliger sker urniddelbart
nord for plejehjemmet,
at der åbnes mulighed for, at der inden for det offentlige rekreative areal kan opfores et f4leshus samt en bygning for lokal service,
at der etableres en skovagtig beplantning på det rekreative areal
og at de forskellige aktiviteter etableres når behovet opstår og placeres i princippet som vist på bilag nr. 2.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22.
juli 1985) fastsEttes herved folgende bestemmelser for det i 8 1
rnevnte område.
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5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1 Lokalplanen afgr=nses som vist på kortbilag nr. 1 og 2 og
omfatter matrikelnumrene 80a, 80f og 8Og Randers Markjorder
samt alle parceller, der efter den 10. november 1986 udstykkes fra
de nawnte ejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne 1og II som
vist på kortbilag nr. 1.

Byzone

Stk. 3. Arealet er beliggende i byzone.

§2

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE

Lette kollektivboliger

Stk. 1. Delområde 1udhegges ti1 offentlige formål og må kun anvendes ti1 lette kollektivboliger eller lignende.

Park og andre
rekreative formål

Stk. 2. Delområde II udhegges ti1 offentlige rekreative formål og
må kun anvendes som sådan med mulighed for indretning af f.eks.
daghaver, byggelegeplads, boldbaner, og opforelse af fælleshus.
Der åbnes ligeledes mulighed for at etablere en k=lkebakke i forbindelse med stojvolden mod Hadsundvej .

Lokal service

Stk. 3. Inden for delområde II kan der ud over de i stk. 2 mevnte

formal opfores en bygning ti1 lokal serviceforsyning (merbutik eller lignende) .

§3

6 3 UDSTYKNINGER
Stk. 1. Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan.
Stk. 2. Delområde 1 kan yderligere udstykkes i 2 ejendomme.
De to ejendomme skal udstykkes således, at de bliver omtrent lige
store.
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0 4 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD *)

Parkeringsforhold

Stk. 1. Der skal ti1 de 30 lette kollektivboliger indrettes % Pplads pr. bolig svarende ti1 15 pladser + 2 personale P-pladser.
Stk. 2. Såfremt der indenfor delområde II opfores et fzelleshus
for etageboligbebyggelsen Jennumparken, skal antallet af parkeringspladser hertil fastsazttesaf byrådet.
Stk. 3. Såfremt der indrettes en butik eller lignende ti1 lokal serviceforsyning skal antallet af parkeringspladser hertil fastsEttes af
byrådet.

§5

8 5 LEDNINGSANLI’EG
Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores som luftledninger, men må alene udfores som jordkabler.

§6

0 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
DELOMRÅDE

Lette kollektivboliger

1

Stk. 1. Inden for området kan der opfores 30 lette kollektivboliger eller lignende med et samlet bruttoetageareal på maksimalt
2000 m2, f.eks. som vist på kortbilag nr. 2.
Stk. 2. Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagflade må
gives en hojde, der overstiger 8,5 m over terrEn.
Stk. 3. Bygninger må kun opfores i een etage.
*)

Der geres opmarksom
m fia den femtidige

pA den pA Arhus amtsrads foranledning
pPJagte byggelinie
vejmidte,
tinglyst den II. marts 1975 og vist ph lokalplanens

langs Hadsundvej
kortbilag
nr. 1.

ph 25

DELOMRÅDE

Byggefelt til felIeshus
og naerbutik

II

Stk. 4. Bebyggelse inden for delområde II må kun placeres inden for det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt.
Stk. 5. Bebyggelse inden for det i stk. 4 nzevntebyggefelt må ikke
opfores med et bruttoetageareal, der overstiger 250 m2 for så vidt
angår fazlleshus og 150 m2 for bygning ti1 lokal serviceforsyning
(merbutik eller lign.).
Stk. 6. Bebyggelse inden for det i stk. 4 nawnte byggefelt må ikke
opfores med mere end en etage og bygningshojden må ikke overstige 6 m over terrzn.
Stk. 7. Uden for det viste byggefelt kan der opfores 3 skure og
lign. ti1 fElles formål i forbindelse med daghaver, legeplads og lignende.

Skure

Stk. 8. Hver af de 3 skure nzevnt i stk. 7 må ikke gives et bebygget areal, der overstiger 25 m2.

§7

0 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

Skilte

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets
saxlige tilladelse i hvert enkelt tilfzelde.

Bygningsudformning

Stk. 2. Bygningsudsformningen skal respektere lokalplan nr.
132, der krzever »en vis sammenhzeng«med plejehjemmet Norrevaxget. Bygningerne skal fremtixde med murede ydervazgge og
tage af teg1eller bolgeplader af asbestcement eller lignende materiale. Materiale- og farvevalg skal endeligt afgores i samarbejde
med Randers kommune, teknisk forvaltning.

0 8 UBEBYGGEDE AREALER

§8

DELOMRÅDE

Beplantningsplan for
kollektivboliggrunden

Stk. 1. Beplantning og anlazg af de ubebyggede arealer inden for
delområde 1 må kun ske efter en af Randers kommune, Park- og
kirkegårdsforvaltningen naxmere godkendt plan.
DELOMRÅDE

Beplantningsplan
rekreative areal

for det

1

II

Stk. 2. Beplantning og anlEg af arealerne inden for delområde
II må kun ske efter en af Randers kommune, Park- og kirkegårdsforvaltningen godkendt plan, f.eks. med baggrund i den på kortbilag nr. 2 viste dispositionsplan for området.
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Eksisterende levende hegn,
der skal bevares

Stk. 3. Det eksisterende 4-5 m hoje naturhegn langs Garnisonsvej skal bevares og vedligeholdes i sit nuwerende omfang og
udseende. Der må dog foretages de nsdvendige gennembrydninger i hegnet ti1 adgange for fzlleshus, merbutik og kollektivboliger.
Der skal i byggeperioden tages forholdsregler mod beskadigelse
af hegnene.

Max. stoj på
opholdsarealer

Stk. 4. Langs områdets graznsemod Hadsundvej skal der etableres støjafskaxmning for området således, at det Ekvivalente konstante udendors stojniveau, hidrorende fra Hadsundvej ikke overstiger 55 dB(A) på dognbasis.

Jordvold langs
Hadsundvej

Stk. 5. Det på vedhzftede kortbilag nr. 2 viste areal langs Hadsundvej udlzgges ti1 jordvold og beplantningsbzelte.
Jordvolden etableres med varierende hojde, dog mindst 3 m hoj.
Der åbnes ligeledes mulighed for, at der kan etableres en kzelkebakke på ca. 6 m’s hlajde med en h-eldning på maksimalt 1:3.
Jordvolden og arealet mellem jordvolden og Hadsundvej skal beplantes i sin helhed med en skovagtig beplantning efter en af Randers kommune, Park- og kirkegårdsforvaltningen godkendt beplantningsplan.
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5 9 FORUDSETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY
BEBYGGELSE

Fjernvarmepligt

Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages ibrug for tilslutning ti1 Randers kommunale Vax-kers fjernvarmeforsyning har fundet sted.

Etablering af
afskaermning

Stk. 2. Delområde II må ikke tages ibrug ti1 rekreative formål
for den i 0 8, stk. 4 og 5 nawnte stojafskaxmning i form af en beplantet jordvold er etableret .

0 10

0 10 OPHIEVELSE AF LOKALPLAN
Stk. 1 Den af Randers byråd, den 10. november 1982, endeligt
vedtagne lokalplan nr. 157 - Husarvej, ophawes.
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0 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget af Randers byråd den 15. december 1986.
Randers den 16. december 1986.
K. Gjstrup
borgmester

1 henhold ti1 5 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Randers byråd, den 9. april 1987, på byrådets vegne.
K. Gjstrup
borgmester

