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Områdets beliggenhed 

Fremtidig anvendelse 

Lokalplan 208 
>rBuchtrups Maskinfabrikcc 

ILokaldan 208 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, 
Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard mod nord. 

Efter lokalplanen forudwettes de eksisterende fabriksbygninger 
(Buchtrups Maskinfabrik) nedrevet. 

Lokalplanens område har en storrelse på 18.280 m2. 

De eksisterende bygninger indenfor lokalplanens delområde 1 og 
II har et bruttoetageareal på 2.675 m2. 

Lokalplanen åbner mulighed for, at der indenfor delområde 1 og 
II ialt kan opfores 5.900 m2 bruttoetageareal. 

Efter lokalplanen kan der opfores et servicecenter mod Hobrovej 
og den kommende Ringboulevard. 
Dette byggeri foruds=ttes at skulle indeholde et supermarked med 
tilhrxende kontor- og lagerlokaler, mindre butikker, servicefunk- 
tioner samt liberale erhverv. 

Endvidere åbnes der mulighed for opforelse af 10 boliger mod Yr- 
savej. 

De resterende ejendomme mod Heimdalsvej og Hobrovej fasthol- 
des ti1 boligformål, men der vi1 vaxe mulighed for at etablere bu- 
tikker, kontorer, klinikker og lignende på disse ejendomme. 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Kommuneplanen 

Lokalplanrammer 

Bebyggelsesforhold 

Stprjforhold 

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

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsa9te 
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anheg med videre, der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vaxentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsa%ring af, at det 
ikke axrdrer den saxlige karakter af det område, der ssges skabt 
ved lokalplanen. 

Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kurr gennemfnrres 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Lokalplanen omfatter det område, der bemevnes 0 62 i kommu- 
neplanen for Randers kommune. 

Anvendelsen af område 0 62 er ifolge kommuneplanen fastlagt til 
serviceområde (butikker, administration, liberalt erhverv) , bolig- 
bebyggelse og offentlige fornuIl, som efter byrådets skon horer na- 
turligt ti1 i området. 

Den påtaxkte anvendelse med servicecenter og boliger er i over- 
ensstemmelse med lokalplanrammeme. 

Lokalplanrammerne fastlqger en bebyggelsesprocent på 40 for 
område 0 62 som helhed. 

Bebyggelse, der er apfort i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser, vi1 medføre en bebyggelsesprocent på max. 40 for 
området som helhed. 

Området er omfattet af Regionplanens bestemmelser vedrorende 
stojfolsom arealanvendelse (boliger i forhold ti1 centerbebyggel- 
sen). Der er derfor i lokalplanen indarbejdet bestemmelser om, at 
stojniveauet på udendsrs opholdsarealer og inden&rs i nye boli- 
ger ikke må overstige henholdsvis 55 dB(A) og 30 (IB(A). 

Disse krav vfi blive varetaget i forbindelse med byggeriets miljpI- 
behandling. 
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Zonestatus 

Spildevandsplan 

Vejforhold 

El-forsyning 

Fjernvarmeforsyning 

Kollektiv trafik 

01 

Matri kelfortegnelse 

Lokalplanens område er beliggende i byzone. 

1 spildevandsplanen er lokalplanens område benzvnt med E 7. 
Område E 7 er kloakeret med fAlessystem og skal afvandes ti1 ek- 
sisterende hovedkloakledning i areal reserveret ti1 Ringboulevar- 
den. 

Lokalplanens område er beliggende op ti1 den trafikerede Ho- 
brovej og den kommende Ringboulevard. 
De wrige veje przges af placeringen i parcelhusområde med gen- 
nen&xende trafik. 

Elforsyningen i området varetages af Randers kommunale Wer- 
ker. 

Området er beliggende i fjernvarmeforsyningsområdet og ny be- 
byggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen fra Randers kom- 
munale Vaxker. 

Området betjenes for tiden af 1 bybusrute samt 2 oplandsruter. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er lokalplanens formål 

at åbne mulighed for opforelse af et servicecenter og boligbyggeri 
i området, 

at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses den omkringliggende be- 
byggelse med hensyn ti1 bygningshøjder og taghzldninger samt 
at den ny bebyggelse tilpasses de eksisterende terraxforhold 
på grunden, 

at sikre etablering af opholdsarealer for den nye bebyggelses be- 
boere samt parkeringspladser ti1 bebyggelsen, 

at sikre en hensigtsmzssig placering af bebyggelsen mod Hobro- 
vej og den kommende Ringboulevard. 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgrarelse nr. 931 af 22. 
juli 1985) fastsEttes herved farlgende bestemmelser for det i 0 1 
nawnte område. 

0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og 2 og 
omfatter følgende ejendomme med matr. nr. 110 b, 112 a, 112 as, 
112 at, 112 au, 116 a og 116 aq, Randers Markjorder, samt alle par- 
celler, som efter den 1. januar 1987 udstykkes fra de mevnte ejen- 
domme. 
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Delområder 

§2 0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Lokal service 

Stk. 2. Lokalplanen opdeles i delområder 1, II og III som vist på 
kortbilag nr. 1. 

DELOMRÅDE 1. 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 lokal serviceforsyning. In- 
den for området må kun opfsres eller indrettes bebyggelse ti1 bu- 
tikker, kontorer, klinikker, offentlige formål samt lignende for- 
mål, som efter byrådets skon naturligt horer ti1 i området, og som 
ikke forudsaztter et vzesentligt storre opland end det, der svarer ti1 
den nordvestlige del af byen. 

Stk. 2. Inden for området må der ikke opfores eller indrettes be- 
byggelse ti1 vaxksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksom- 
hed. 
Dog kan der efter byrådets godkendelse i hver enkelt tilfa9de ind- 
rettes mindre vaxkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning 
ti1 en butik. 

Butiksstwrelse Stk. 3. Der må ikke indenfor området etableres butikker med et 
samlet bruttoetageareal på mere end 3.000 m2. 

Stwrelse af dagligvarebutikker Stk. 4. Der må ikke inden for området etableres dagligvarebu- 
tikker med et samlet salgsareal, der overstiger 1500 m2. 

DELOMRÅDE II. 

Boliger Stk. 5. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen 
må kun bestå af rakke-, kzede- og gårdhuse og lignende tzt/lav bo- 
ligbebyggelse. 

DELOMRÅDE III. 

Boliger og lokal service Stk. 6. Området må anvendes ti1 boligformål. Endvidere kan der 
inden for området opfsres eller indrettes bebyggelse ti1 butikker, 
kontorer, klinikker, offentlige formål samt lignende formål, som 
efter byrådets skon naturligt horer ti1 i området, og som ikke for- 
udsztter et vzsentligt storre opland end det, der svarer ti1 den 
nordvestlige del af byen. 

Stk. 7. Inden for området må der ikke opfsres eller indrettes be- 
byggelse ti1 vwksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksom- 
hed. 

Dog kan der efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfazlde ind- 
rettes mindre vaxkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning 
ti1 en butik. 
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§4 

Nye veje og stier 

Stk. 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med 
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan. 

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der udhegges areal ti1 folgende nye veje og stier med en 
beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. *) 

Vejen A-B i en bredde af 8 m. 
Stierne a-b, c-d, e-f, g-h med varierende bredde mellem 1% og 3 
m. 

Stk. 2. Det på kortbilag nr. 2 med lodret skravering viste areal 
udlazgges ti1 vej . (Den fremtidige Ringboulevard). 

Fortovsoverkwsel til Yrsavej Stk. 3. Vej A-B’s tilslutning ti1 Yrsavej udformes som en fortovs- 
overkorsel med behegning af brosten eller chaussessten. 

Hjwneafshring Stk. 4. Ved hjornet af Hobrovej og den fremtidige Ringboule- 
vard pålagges en hjorneafskaxng på 40 m X 40 m langs de fremti- 
dige vejskel som vist på kortbilag nr. 2. 

Fortovsoverkrxsel til Hobrovej Stk. 5. Korende adgang ti1 og fra delområde 1 må kun ske fra Ho- 
brovej via overkorslen i delområdets sydvestlige hjorne. 
Overkorslen udformes som en fortovsoverkorsel belagt med bro- 
sten eller chaussessten. 

Parkering 

Parkering til boligerne 

Parkering til butikker 
i delområde III 

Stk. 6. Der skal i forbindelse med servicecentret i delområde 1 
etableres 115 parkeringspladser. 

Stk. 7. Der skal i forbindelse med vej A-B etableres mindst 15 
parkeringspladser. Pladserne placeres i princippet som vist på 
kortbilag nr. 2 og 3. 

Stk. 8. Ved etablering af butiksarealer inden for delområde III 
skal tilvejebringes et parkeringsareal svarende ti1 1 p-plads pr. 25 
m2 salgsareal . 

Stk. 9. Der må ikke vaxe korende adgang fra Yrsavej ti1 den en- 
kelte bolig i delområde II. 

*> Det fomds&tes, at de i stk. 1 nmnte veje og stim klassificera som henholdsvis private fzllesveje og private 
f4esstier. 
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§5 

§6 

Nedrivninger 

Bebyggelsesprocent 

St0jgramser 

Bruttoetageareal 

Byggefelt 

Etageantal 

Bygningshnrjde 

Taghaeldning 

5 5 LEDNINGSFORHOLD 

Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må kun udfores 
som jordkabler. 

Q 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. De med kraftig skravering på kortbilag 1 viste bygninger 
nedrives. 

Stk. 2. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke 
overstige 40. 

Stk. 3. Ny bebyggelse inden for delområde 1 og II skal placeres 
således, at det azkvivalente, konstante stojniveau på de fazlles op- 
holdsarealer ikke overstiger 55 dB(A). Det skal endvidere sikres, 
at det indendors starjniveau i opholdsrum i nye boliger hidrorende 
fra centerbebyggelsen ikke overstiger 30 dB(A) . 

DELOMRÅDE 1. 

Stk. 4. Bruttoetagearealet indenfor delområdet må ikke over- 
stige 4765 m2. 

Stk. 5. Ny bebyggelse skal opfores indenfor det på kortbilag nr. 
2 viste byggefelt med facade mod Hobrovej og det ti1 Ringboule- 
varden resetverede areal. 

Stk. 6. Ny bebyggelse må ikke opfores i mere end 2 etager. 

Stk. 7. Intet punkt af bygningernes yderwegge eller tagflade må 
gives en hsjde, der overstiger 12 m. 

Stk. 8. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe mellem 
15 og 254 



DELOMRÅDE II. 

Bruttoetageareal 

Byggefelt 

Etageantal 

Bygningshajde 

Taghaeldning 

Bebyggelsesprocent 

Etageantal 

Bygningshajde 

§7 

Stk. 9 Bruttoetagearealet indenfor delområdet må ikke overstige 
1120 m2. 

Stk. 10. Ny bebyggelse skal opfores indenfor de på kortbilag nr. 
2 viste byggefelter med facade mod Yrsavej. 

Stk. 11. Ny bebyggelse må ikke opfores med mere end 2 etager. 

Stk. 12. Intet punkt af bygningernes ydervqge eller tagflader 
må gives en hrajde der overstiger 6,5 m. 

Stk. 13. Tagenes vinkel med vandret plan skal vzere mellem 25 O 
og 409 

DELOMRÅDE III. 

Stk. 14. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 30. 

Stk. 15. Ny bebyggelse må ikke opfores med mere end 2 etager. 

Stk. 16. Intet punkt af bygningernes yderwegge eller tagflade må 
gives en hojde, der overstiger 8,5 m. 

U bebyggede arealer 

Udendm lager 

5 7 UBEBYGGEDE AREALER 

DELOMRÅDE 1. 

Stk. 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse el- 
ler lignende gives et ordentligt udseende. 

Stk. 2. Udendors oplagring må kun indrettes med byrådets sax- 
lige tilladelse. 



DELOMRÅDE II. 

Opholdsarealer 

Beplantningsplan 

§8 

Etablering af opholds- og 
parkeringsarealer 

Fjernvarmepligt 

99 

Grundejerforening 

Stiftelsestidspunkt 

Grundejerforeningens 
opgaver 

Vedtazgter 

0 10 0 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Stk. 3. De på kortbilag nr. 2 inden for delområde 1 og II viste fzel- 
les friarealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, med udhzgges som 
fzlles opholdsarealer for bebyggelsen i delområde II. 

Stk. 4. Beplantning og anlag af det i stk. 3 navnte fzlles op- 
holdsareal må kun ske efter en af Randers kommune (Park- og kir- 
kegårdsforvaltningen) godkendt beplantningsplan. 

0 8 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke 
uden byrådets saxlige tilladelse tages i brug fsr der er etableret 
opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestem- 
melserne i 5 4 stk. 6 og 7 samt $ 7 stk. 3. 

Stk. 2. Samtlige nye bygninger i området skal tilsluttes fjernvar- 
meforsyningen fra Randers kommunale Vaxker. Ny bebyggelse 
må ikke tages i brug, fcx denne tilslutning har furidet sted. 

5 9 GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlems- 
pligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor delområde II. 

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 60% af de 
udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kr=ver det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehol- 
delse af de i $4 stk. 1 og 7 og i 9 7 stk. 3 nawnte veje, stier, parke- 
ringspladser samt fxlles opholdsarealer. 

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

Således vedtaget af Randers byråd den 23. februar 1987. 

Randers, den 24. februar 1987. 

K. Gjstrup 
borgmester 

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommuneplanhegning vedtages foran- 
stående lokalplan endeligt. 

Randers, den 17. maj 1988. 

På byrådets vegne 
K.Hüttel 

borgmester 










