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Beliggenhed 

4600 m* indkabs- og 
servicecenter 

Parkering 

Hvis forandringer er ansket, 
skal de felge planen 

Nuvaerende lovlige brug 
kan fottsaette 

Evt. dispensation 

Lokalplan nr. 206 
Mariagervej 175 - Dagligvarecenter 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter matr.nr. 534c, Randers Markjorder, belig- 
gende Mariagervej 175, Randers, og har et areal på ca. 3 ha. Lo- 
kalplanområdet er beliggende langs Mariagervej mellem den 
planlagte Ringboulevard og Lucernevej . 

Arealet er nu bebygget dels med lager- og salgsbygninger for Gart- 
nernes Salgsforening A.m.b.a., dels grossistvirksamheder samt 
detailhandelsforretning for hårde hvidevarer. 

Området onskes bebygget med et ca. 4600 m2 stort indkobs- og 
servicecenter bestående af dagligvareforretning (varehus), speci- 
albutikker samt tilknyttede servicefunktioner, f.eks. apotek, post- 
hus, bank, cafeteria og evt. benzinsalgssted. 

1 forbindelse med dagligvarecentret vi1 der blive etableret ca. 200 
parkeringspladser. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, i falge kommu- 
neplanlovens 9 31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes 
i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

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

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vaxentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsz-etning af, at det 



ikke zndrer den sazrlige karakter, der soges skabt ved lokalpla- 
nen. 

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

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Kommuneplan Randers 1985 1 kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende i det kvarter 
der benrevnes Ydervang (hzefte 8). 

Lokalplanrammer Lokalplanen er omfattet af bestemmelserne for område E8 (er- 
hvervsområde) i lokalplanrammerne for kvarteret. 

Område E8’s anvendelse Anvendelsen af område E8 er fastlagt ti1 erhvervsformål såsom 
lettere industri, lager- og vzerkstedsvirksomhed, herunder 
service- og forretningsvirksamhed og enkelte boliger (bestyrer-, 
pormerbolig og lignende). Der kan kun opfores virksomheder el- 
ler anheg, som ikke medforer sazlige gener i form af forurening. 

Kommuneplantillaeg nr. 5 1 forbindelse med offentliggorelse af lokalplanforslaget fandt 
amtskommunen det nodvendigt at området fik status som stotte- 
punkt, idet amtet var af den opfattelse, at der ikke, med de gael- 
dende lokalplanrammer, kunne placeres selvstzndige butikker i 
erhvervsområdeme. 
Lokalplanen afventede herefter vedtagelsen af kommuneplantil- 
lzg nr. 5 om dagligvarebutikker, hvori området udlagges som 
stottepunkt med mulighed for etablering af dagligvarebutikker på 
max. 2000 m2 salgsareal. 

Vejplaner 

Ringboulevard 

Byggelinier 

Varmeplan 

Lokalplanområdet vi1 blive vejbetjent fra Lucemevej og Maria- 
gervej . Vejadgangen fra Mariagervej må på lzngere sigt påregnes 
reguleret, antagelig i forbindelse med anlag af den kommende 
Ringboulevard. 

Lokalplanområdet afgrzenses mod syd af en del af det areal, som 
er reserveret ti1 den kommende Ringboulevard. 

Af hovedlinierne for lokalplanrammeme forudssettes det, at Ring- 
boulevarden vi1 blive to-sporet med cykel- og gangsti i begge si- 
der, at vejen skal stojafskzerrnes, og at den skal kunne krydses sik- 
kert af fodgangere og cyklister ved Mariagervej . 

Der er pålagt byggelinier langs Mariagervej . Nzrrnere oplysning 
om byggeliniernes beliggenhed og retsvirkninger kan fås vedhen- 
vendelse ti1 Århus amtskommune. 

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse. Om- 
rådet vi1 heri forudszttes tilsluttet fjernvarmenettet. 
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Spildevandsplan 

El 

Kollektiv trafik 

81 
Matrikelbetegnelse 

§2 

Varehus m.v. 

Lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanens område 
Eg.2 samt del af område E8.3. Området er kloakeret med separat- 
system. 

Spildevand og regnvand ledes ti1 eksisterende ledninger belig- 
gende i Lucernevej . 

Området lwrer under Randers kommunale Kerkers elforsynings- 
område. 

Den kollektive trafikbetjening af området sker for tiden via busser 
på Mariagervej . 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre: 

at områdets anvendelse fastkegges ti1 indtibs- og servicecenter 
(dagligvare- og specialbutikker og benzinsalg) tillige med de 
for driften mxlvendige faciliteter, samt lettere industri- og 
vaxkstedsvirksomhed 

at det samlede butiks- og serviceareal i området begrznses ti1 
4600 m2 som er godkendt af byrådet og 

at der sker en hensigtsmzssig disponering af området herunder 
adgangs- og parkeringsforhold. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
1 henhold ti1 kommuneplanloven (bekendtgsrelse 391 af 22. juli 
1985), fastszttes herved følgende bestemmelser for det i 5 1 
nawnte område. 

0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 
Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedh&tede kortbilag 
nr. 1 og omfatter matr.nr. 534c, Randers Markjorder samt alle 
parceller der efter den 22. december 1986 udstykkes fra nævnte 
ejendom. 

Stk. 2. Området er beliggende i byzone. 

8 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Området deles i delområderne A og B som vist på kortbi- 
lag nr. 2. 

DELOMRÅDE A 
Stk. 2. Delområde A må kun anvendes ti1 varehus, cafeteria, 
specialbutikker, servicefaciliteter som posthus, bank, liberale er- 
hverv, benzinsalg m.v. samt de dertil knyttede kontor- og lagerfa- 
ciliteter. 
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Erhverv iavrigt 

53 0 3 UDSTYKNINGER 

Udstykning Stk. 1. Udstykning må ske i overensstemmelse med den på kort- 
bilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan. Grundene der 
fremkommer skal have en minimumstorrelse på 2500 m2. 

§4 

Vejtilslutning 

DELOMRÅDE B 
Stk. 3. Delområde B må kun anvendes ti1 lettere industri- og 
vzrkstedsvirksomhed, mindre lagervirksornbed og virksomhe- 
der ti1 offentlige formal. Der må ikke indrettes forretningsvirk- 
somhed eller virksomheder der medforer gener i form af stoj-, 
lugt- eller luftforurening. 

Stk. 2. Byrådet kan, for så vidt angår transformerstationer 0.1.) 
trzeffe beslutning om anden grundstorrelse. 

5 4 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Vejtilslutning ti1 Lucernevej*) og Mariagervej skal ske 
med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2P*) 

Bygge- og oversigtslinier Stk. 2. Langs Mariagervej er pålagt bygge- og oversigtslinier 
som vist på vedhzftede kortbilag nre. 1 og 2. 

Parkering Stk. 3. Der skal reserveres parkeringsareal svarende ti1 mindst 
en p-plads for hver 20 m2 butiks-, kontor- og erhvervsareal. 1 for- 
bindelse med ibrugtagen af omhandlede dagligvarecenter skal der 
indrettes mindst 180 parkeringspladser. Parkeringsarealets place- 
ring samt mulig udvidelse heraf er vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 4. P-pladserne indenfor delområde B, skal placeres i for- 
bindelse med den viste vejadgang ti1 området. 

§5 0 5 LEDNINGSANLIEG 

Jordkabler El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning og parkeringspladsbelys- 
ning, skal fremfores som jordkabler. 

§6 5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Varehus m.v. 
Byggefelt og strwrelse 

DELOMRÅDE A 
Stk. 1. Indenfor delområde A må placeres et dagligvarecenter på 
maksimalt 4600 m2. Dagligvarecentret skal placeres indenfor det 
på kortbilag nr. 2 viste byggefelt. 

*) Vejtilslutningen ti1 varegarden ved Lucemevej kan tillades forskudt i sstlig retning, dog s&ledes d afstan- 
den ti1 p-pladstilslutningen ikke kommer under 50 m. 

** ) SAfremt grunden udstykkes skal der foretages vejudlieg, jfr. privatvejlwens bestemmelser berom. 
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Max. 2000 m* butik 

Bebyggelse på 
parkeringsareal 

Erhverv iavrigt DELOMRÅDE B 

Stk. 2. Det samlede salgsareal ti1 en enkelt butiksenhed må ikke 
overstige 2000 m2. Heri medregnes ikke lager-, kontor- eller per- 
sonalerum. Ved en butiksenhed forstås et af faste og ubrudte 
wegge afgraxset lokale med selvstzendig publikumsadgang og 
med selvstzendige lager- og birum. 

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, kan der inden- 
for det reserverede areal ti1 parkering placeres mindre bygnings- 
anlag ti1 opsamling af indkobsvogne og evt. benzinsalg. Benzin- 
salgssted må kun indrettes efter saxlig gordkendelse af Randers 
kommune. 

Stk. 4. Indenfor delområde B må bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom ikke overstige 85 og bebyggelsen må ikke opfores 
med mere end 2 etager eller med en storre hojde end 10 m. 

Bebyggelsens placering Stk. 5. Ny bebyggelse indenfor delområde B må ikke placeres 
naxmere skel, oversigts- og byggelinie end 5 m. 

§7 5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

Ikke skammende materiale Stk. 1. Ti1 udvendige bygningssider må ikke anvendes materia- 
ler, som efter byrådets skon virker skammende. 

Skiltning Stk. 2. Skiltning og reklamering må kurr finde sted med byrådets 
saxlige tilladelse i hvert enkelt tilfzlde. 

§8 6 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Opholdsarealer Stk. 1. Der skal indrettes udendors opholdsarealer ti1 virksom- 
hedens ansatte. Opholdsarealernes storrelse skal svare ti1 mindst 
1% af bruttoetagearealet. 

Beplantningsplan Stk. 2. Beplantning af de for området resetverede parkerings- 
arealer samt ovrige ubebyggede arealer må kun ske efter en af 
Randers kommune (park- og kirkegårdsforvaltningen) godkendt 
beplantningsplan . 

Eksisterende beplantning Stk. 3. Eksisterende beplantning på grunden skal indgå i oven- 
nzevnte beplantningsplan, og må således ikke ryddes eller besk=- 
res uden byrådets saxlige tilladelse. 

Oplagring Stk. 4. Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indret- 
tede hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 
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09 

Ibrugtagen 

Fjernvarme 

0 10 

0 9 FORUDSkETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. F0r nu bebyggelse inden for området tages i brug, skal der 
vzere etableret parkerings- og opholdsareal i overensstemmelse 
med bestemmelserne herom i 8 4 stk. 3 og 0 8 stk. 1, ligesom en 
godkendt beplantningsplan jfr. 9 8 stk. 2 skal forefindes. 

Stk. 2. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeanlzg- 
get ved Randers kommunale Vaxker. Ny bebyggelse må ikke tages 
i brug fcx denne tilslutning har fundet sdted. 

6 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således er lokalplanforslaget vedtaget af Randers byråd den 26. ja- 
nuar 1987. 

Kanders, den 27. januar 1987. 

K. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lo- 
kalplan endeligt, den 6. juni 1988. 

Randers, den 8. juni 1988. 

Keld Hüttel 
borgmester 








