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EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Områdets beliggenhed

Lokalplanen omfatter et område afgraznsetaf Yrsavej mod ost,
Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevardmod nord.
Efter lokalplanen forudwettes de eksisterendefabriksbygninger
(Buchtrups Maskinfabrik) nedrevet.
Lokalplanens område har en storrelsepå 18.280m2.
De eksisterendebygninger indenfor lokalplanensdelområde 1 og
II har et bruttoetagearealpå 2.675m2.

Fremtidig anvendelse

Lokalplanen åbner mulighed for, at der indenfor delområde 1 og
II ialt kan opfores 5.900 m2bruttoetageareal.
Efter lokalplanen kan der opforeset servicecentermod Hobrovej
og den kommende Ringboulevard.
Dette byggeriforuds=ttesat skulle indeholdeet supermarkedmed
tilhrxende kontor- og lagerlokaler, mindre butikker, servicefunktioner samt liberale erhverv.
Endvidere åbnesder mulighed for opforelseaf 10boliger mod Yrsavej.
De resterendeejendommemod Heimdalsvejog Hobrovej fastholdesti1 boligformål, men der vi1 vaxe mulighed for at etablerebutikker, kontorer, klinikker og lignende på disse ejendomme.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaf lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommuneplanlovens0 31 kun udstykkes,bebyggeseller i svrigt anvendesi
overensstemmelsemed planensbestemmelser.
Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan fortsa9te
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anhegmed videre, der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddeledispensationti1 mindre vaxentlige lempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsa%ringaf, at det
ikke axrdrer den saxlige karakter af det område, der ssgesskabt
ved lokalplanen.
Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kurr gennemfnrres
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING
Kommuneplanen

Lokalplanen omfatter det område, der bemevnes0 62 i kommuneplanenfor Randerskommune.

Lokalplanrammer

Anvendelsenaf område0 62 er ifolge kommuneplanenfastlagttil
serviceområde(butikker, administration, liberalt erhverv), boligbebyggelseog offentlige fornuIl, somefter byrådetsskonhorer naturligt ti1 i området.
Den påtaxkte anvendelsemed servicecenterog boliger er i overensstemmelsemed lokalplanrammeme.

Bebyggelsesforhold

Lokalplanrammerne fastlqger en bebyggelsesprocentpå 40 for
område 0 62 som helhed.
Bebyggelse,der er apfort i overensstemmelsemed lokalplanens
bestemmelser,vi1 medføre en bebyggelsesprocentpå max. 40 for
området som helhed.

Stprjforhold

Området er omfattet af Regionplanensbestemmelservedrorende
stojfolsom arealanvendelse(boliger i forhold ti1 centerbebyggelsen).Der er derfor i lokalplanen indarbejdetbestemmelserom, at
stojniveauetpå udendsrsopholdsarealerog inden&rs i nye boliger ikke må overstigehenholdsvis55 dB(A) og 30 (IB(A).
Disse krav vfi blive varetageti forbindelse med byggerietsmiljpIbehandling.
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Zonestatus

Lokalplanens område er beliggendei byzone.

Spildevandsplan

1 spildevandsplanener lokalplanens område benzvnt med E 7.
OmrådeE 7 er kloakeret med fAlessystem og skal afvandesti1eksisterendehovedkloakledningi areal reserveretti1 Ringboulevarden.

Vejforhold

Lokalplanens område er beliggende op ti1 den trafikerede Hobrovej og den kommende Ringboulevard.
De wrige veje przges af placeringeni parcelhusområdemed gennen&xende trafik.

El-forsyning

Elforsyningen i området varetagesaf Randerskommunale Werker.

Fjernvarmeforsyning

Området er beliggendei fjernvarmeforsyningsområdetog ny bebyggelseskal tilsluttes fjernvarmeforsyningenfra Randerskommunale Vaxker.

Kollektiv trafik

Området betjenesfor tiden af 1 bybusrute samt 2 oplandsruter.
LOKALPLANENS FORMÅL
Det er lokalplanens formål
at åbnemulighed for opforelseaf et servicecenterog boligbyggeri
i området,
at sikre, at den nyebebyggelsetilpassesden omkringliggende bebyggelsemed hensynti1bygningshøjderog taghzldninger samt
at den ny bebyggelsetilpassesde eksisterendeterraxforhold
på grunden,
at sikre etablering af opholdsarealerfor den nye bebyggelsesbeboere samt parkeringspladserti1 bebyggelsen,
at sikre en hensigtsmzssigplacering af bebyggelsenmod Hobrovej og den kommende Ringboulevard.

1henholdti1kommuneplanloven(lovbekendtgrarelse
nr. 931af 22.
juli 1985)fastsEttesherved farlgendebestemmelserfor det i 0 1
nawnte område.
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0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matri kelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses somvist på kortbilag nr. 1og 2 og
omfatter følgende ejendommemed matr. nr. 110b, 112a, 112as,
112at, 112au, 116a og 116aq, RandersMarkjorder, samtalle parceller, som efter den 1.januar 1987udstykkesfra de mevnteejendomme.
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Delområder

Stk. 2. Lokalplanen opdelesi delområder 1, II og III somvist på
kortbilag nr. 1.

§2

0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE
DELOMRÅDE 1.

Lokal service

Stk. 1. Områdetmå kun anvendesti1 lokal serviceforsyning.Inden for området må kun opfsres eller indrettesbebyggelseti1 butikker, kontorer, klinikker, offentlige formål samt lignende formål, som efter byrådetsskon naturligt horer ti1 i området, og som
ikke forudsaztteret vzesentligtstorre opland end det, der svarerti1
den nordvestligedel af byen.
Stk. 2. Inden for områdetmå der ikke opforeseller indrettesbebyggelseti1 vaxksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksomhed.
Dog kan der efter byrådetsgodkendelsei hver enkelt tilfa9de indrettes mindre vaxkstedsvirksomhed,såfremt den har tilknytning
ti1 en butik.

Butiksstwrelse

Stk. 3. Der må ikke indenfor området etableresbutikker med et
samlet bruttoetagearealpå mere end 3.000 m2.

Stwrelse af dagligvarebutikker

Stk. 4. Der må ikke inden for området etableresdagligvarebutikker med et samlet salgsareal,der overstiger 1500m2.
DELOMRÅDE II.

Boliger

Stk. 5. Området må kun anvendesti1 boligformål. Bebyggelsen
må kun beståaf rakke-, kzede-og gårdhuseog lignendetzt/lav boligbebyggelse.
DELOMRÅDE III.

Boliger og lokal service

Stk. 6. Områdetmå anvendesti1boligformål. Endviderekan der
inden for området opfsres eller indrettes bebyggelseti1 butikker,
kontorer, klinikker, offentlige formål samt lignende formål, som
efter byrådetsskon naturligt horer ti1 i området, og som ikke forudsztter et vzsentligt storre opland end det, der svarer ti1 den
nordvestligedel af byen.
Stk. 7. Inden for områdetmå der ikke opfsres eller indrettesbebyggelseti1 vwksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksomhed.
Dog kan der efter byrådetsgodkendelsei hvert enkelt tilfazlde indrettes mindre vaxkstedsvirksomhed,såfremt den har tilknytning
ti1 en butik.
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5 3 UDSTYKNING

§3

Stk. 1. Udstykning må kun foretagesi overensstemmelsemed
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivendeudstykningsplan.

§4

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Nye veje og stier

Stk. 1. Der udheggesareal ti1 folgende nye veje og stier med en
beliggenhedsom vist på kortbilag nr. 2. *)
Vejen A-B i en bredde af 8 m.
Stierne a-b, c-d, e-f, g-h med varierendebredde mellem 1% og 3
m.
Stk. 2. Det på kortbilag nr. 2 med lodret skraveringviste areal
udlazggesti1 vej . (Den fremtidige Ringboulevard).

Fortovsoverkwsel

til Yrsavej

Stk. 4. Ved hjornet af Hobrovej og den fremtidige Ringboulevardpålaggesen hjorneafskaxngpå 40 m X 40 m langsde fremtidige vejskel som vist på kortbilag nr. 2.

Hjwneafshring

Fortovsoverkrxsel

Stk. 3. Vej A-B’s tilslutning ti1 Yrsavejudformes somen fortovsoverkorselmed behegningaf brosten eller chaussessten.

til Hobrovej

Stk. 5. Korendeadgangti1og fra delområde1må kun skefra Hobrovej via overkorslen i delområdetssydvestligehjorne.
Overkorslenudformes som en fortovsoverkorselbelagt med brosten eller chaussessten.

Parkering

Stk. 6. Der skal i forbindelse med servicecentreti delområde 1
etableres115parkeringspladser.

Parkering til boligerne

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

Parkering til butikker
i delområde III

Stk. 8. Ved etablering af butiksarealer inden for delområde III
skal tilvejebringes et parkeringsarealsvarendeti1 1 p-plads pr. 25
m2 salgsareal.
Stk. 9. Der må ikke vaxe korende adgangfra Yrsavejti1 den enkelte bolig i delområde II.

*>

Det fomds&tes, at de i stk. 1 nmnte veje og stim klassificera
f4esstier.

som henholdsvis private fzllesveje og private
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§5

5 5 LEDNINGSFORHOLD
Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må kun udfores
somjordkabler.

§6

Q 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Nedrivninger

Stk. 1. De med kraftig skraveringpå kortbilag 1 viste bygninger
nedrives.

Bebyggelsesprocent

Stk. 2. Bebyggelsesprocentenfor lokalplanområdet må ikke
overstige40.

St0jgramser

Stk. 3. Ny bebyggelseinden for delområde1 og II skal placeres
således,at det azkvivalente,konstantestojniveaupå de fazllesopholdsarealerikke overstiger55 dB(A). Det skal endvideresikres,
at det indendorsstarjniveaui opholdsrum i nyeboliger hidrorende
fra centerbebyggelsenikke overstiger30 dB(A) .
DELOMRÅDE 1.

Bruttoetageareal

Stk. 4. Bruttoetagearealetindenfor delområdet må ikke overstige 4765 m2.

Byggefelt

Stk. 5. Ny bebyggelseskal opfores indenfor det på kortbilag nr.
2 viste byggefeltmed facademod Hobrovej og det ti1 Ringboulevardenresetveredeareal.

Etageantal

Stk. 6. Ny bebyggelsemå ikke opfores i mere end 2 etager.

Bygningshnrjde

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

Taghaeldning

Stk. 8. Tagenesvinkel med det vandretteplan skal vaxe mellem
15og 254

DELOMRÅDE II.
Bruttoetageareal

Stk. 9 Bruttoetagearealetindenfor delområdetmå ikke overstige
1120m2.

Byggefelt

Stk. 10. Ny bebyggelseskal opfores indenfor de på kortbilag nr.
2 viste byggefeltermed facademod Yrsavej.

Etageantal

Stk. 11. Ny bebyggelsemå ikke opfores med mere end 2 etager.

Bygningshajde

Stk. 12. Intet punkt af bygningernesydervqge eller tagflader
må gives en hrajdeder overstiger6,5 m.

Taghaeldning

Stk. 13. Tagenesvinkel med vandretplan skal vzeremellem 25O
og 409
DELOMRÅDE III.

Bebyggelsesprocent

Stk. 14. Bebyggelsesprocenten
for den enkelteejendommå ikke
overstige30.

Etageantal

Stk. 15. Ny bebyggelsemå ikke opfores med mere end 2 etager.

Bygningshajde

Stk. 16. Intet punkt af bygningernesyderweggeeller tagflademå
gives en hojde, der overstiger8,5 m.

§7

5 7 UBEBYGGEDE AREALER
DELOMRÅDE 1.

Ubebyggede arealer

Stk. 1. Ubebyggedearealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

Udendm

Stk. 2. Udendorsoplagring må kun indrettesmed byrådetssaxlige tilladelse.

lager

DELOMRÅDE II.
Opholdsarealer

Stk. 3. De på kortbilag nr. 2 inden for delområde1og II viste fzelles friarealer må ikke udstykkesti1bebyggelse,medudhzggessom
fzlles opholdsarealerfor bebyggelseni delområde II.

Beplantningsplan

Stk. 4. Beplantning og anlag af det i stk. 3 navnte fzlles opholdsarealmå kun skeefter en af Randerskommune (Park- og kirkegårdsforvaltningen)godkendt beplantningsplan.

§8

0 8 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY
BEBYGGELSE

Etablering af opholds- og
parkeringsarealer

Stk. 1. Ny bebyggelseindenfor lokalplanens område må ikke
uden byrådets saxlige tilladelse tagesi brug fsr der er etableret
opholds- og parkeringsarealeri overensstemmelsemed bestemmelsernei 5 4 stk. 6 og 7 samt $ 7 stk. 3.

Fjernvarmepligt

Stk. 2. Samtligenyebygningeri området skal tilsluttes fjernvarmeforsyningenfra Randerskommunale Vaxker. Ny bebyggelse
må ikke tagesi brug, fcx dennetilslutning har furidet sted.
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5 9 GRUNDEJERFORENING

Grundejerforening

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

Stiftelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningenskal oprettessenest,når 60% af de
udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kr=ver det.

Grundejerforeningens
opgaver

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelseaf de i $4 stk. 1 og 7 og i 9 7 stk. 3 nawnteveje, stier, parkeringspladsersamt fxlles opholdsarealer.

Vedtazgter

Stk. 4. Grundejerforeningensvedtzgter skal godkendesaf byrådet.

0 10

0 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Såledesvedtagetaf Randersbyråd den 23. februar 1987.
Randers,den 24. februar 1987.
K. Gjstrup
borgmester

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommuneplanhegningvedtagesforanståendelokalplan endeligt.
Randers,den 17.maj 1988.
På byrådetsvegne
K.Hüttel
borgmester

