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Lokalplan nr. 212
Fortunavej - Herosvej

EN KORTFATTET
Områdets

beliggenhed

BESKRIVELSE

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 51.000m2 beliggendelangs
den sydostligeside af Minervavej og nord for PaderupMosevej i
Paderup.
På arealet kan der efter lokalplanen opfsres 52 boliger i form af
1-2etagersta%-lavbebyggelseog 25 boliger i form af åben-lavbebyggelse,i 1 eller 1% etage.
Endvidere kan der indenfor lokalplanens område opfores et fzlleshusfor beboerne.
Bebyggelsenskal opfores af teglstenog takkes med gule tagsten.
Lokalplanen sikrer endvidere, at områdets friarealer reguleres,
indrettes og beplantes efter en af byrådets naxmere godkendt
plan.

LOKALPLANENS

RETSVIRKNINGER

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaf lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens0 31, kun udstykkes,bebyggeseller iovrigt anvendesi
overensstemmelsemed planensbestemmelser.
Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan fortszette
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlregm.v. der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddeledispensationti1 mindre vazsentligelempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsztning af, at det
ikke axklrer den saxlige karakter af det område, som wges skabt
ved lokalplanen.
Mere wsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kurr gennemfores
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN
Forhold

til kommuneplanen

Partiel byplanvedtaegt
nr. 33

OG DEN OVRIGE PLANLAEGNING

Lokalplanen er beliggendei det områdeder i kommuneplanenfor
Randerskommune er bemevntB 47.
Området er endvidere omfattet af partiel byplanvedtzegtnr. 33
»Undervisningsområdei Faderup«,der er en rammebyplan, og
somforudszetterudarbejdelseaf en lokalplan, for ormadetkan bebyggesmed ta%-lavboligbebyggelsemed en maksimum bebyggelsesprocentpå 50.
Lokalplanen er i overensstemmelse
med kommuneplanenog i hovedsagenoverensstemmendemed partiel byplanvedtqt nr. 33.
Lokalplanen ophawernawntepartielle byplanvedtaqtindenfor lokalplanensområde.
Det er i byplanvedtqt nr. 33 forudsat,at vejbetjeningenafdet fiemtidige boligon-&de skal foregavia nye sidevejetil Minervavej.

Vejadgang

Boligvejens tilslutning ti1 Minervavej skal placeres henholdsvis
ud for Tritonvej og ca. 100m hengeremod syd.

Stiforhold

De interne stier i bebyggelsenskal bringes i forbindelse med det
offentlige stisystem,som paregnesudfort i forbindelse med fzerdiggorelsenaf Paderup-området.Det vi1betyde, at der fra ornrådet vi1 vaxe stiforbindelse til Kristrup og Vorup. Stiforbindelsen
ti1 Kristrup er i dag uden krydsning med storre veje. Ti1 Vorup
mangler stitunneller under Hammelvej og Arhusvej.

Kollektiv

trafik

Lokalplanområdetbetjenesfor tiden af ruterne 2,4, 15og 16.

Spildevandsplan

LokalplanomrAdeter beliggendei det område, der i spildevandsplanen er benzevntB 47. Lokalplanensormade er hovedkloakeret
med separatsystem.Indenfor lokalplanens område er der ph nuvaxendetidspunkt placeret to hovedkloakledninger.

Varmeplan

Lokalplanområdet er beliggendeindenfor fjernvarmeotidet
skal derfor forsynesmed fjemvarme.
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Vand

Lokalplanområdet h0rer under Randers kommunale Vaxkers
vandforsyningsområde.

El

Elforsyningeni områdetvaretagesaf ELRO. Der skal eventueltafsazttespladsti1en eller to transformere,indenfor lokalplanensområde, ti1 bebyggelsenselforsyning.

Bebyggelsesmuligheder

Lokalplanen åbnermulighed for, at der opf0res77 boliger samt2
fzelleshuse.Påopf0relsestidspunktetbetyderdette, at der vi1vaxe
opf0rt ca. 9000 m2 bruttoetageareal.Med senereudvidelser vi1
bebyggelsenkunne omfatte ca. 12.OOOm2 bruttoetageareal,svarendeti1enbebyggelsesprocent
på 24 på hele arealet. Med fradrag
for veje og stier vi1 bebyggelsesprocenten
andragemaksimalt 35.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Det er dennelokalplans formål at sikre:
at områdetbebyggesi overensstemmelse
med retningslinierne givet i partiel byplanvedtazgtnr. 33 (for et undervisnings-og boligområde i Paderup),
at bebyggelsenbliver opf0rt med en vis ensartethedi farve og materialevalg,
at veje og stier udformes med et oplevelsesrigtog tratiksikkert
miljO,
at eksisterendebevaringsvaxdigbeplantning indgår i en harmonisk sammenlxengmed friarealerne og den nye bebyggelse.

1henhold ti1kommuneplanloven(lovbekendtg0relsenr. 391af 22.
juli 1985)fastwttes herved f0lgende bestemmelserfor det i 0 1
nzevnteområde:
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Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxsessomvist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr.nr. 3f og matrnr. 4as PaderupBy, Kristrup.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanensområdeopdelesi delområderneA, B og C
som vist på kortbilag nr. 2.

LOKALPLANENS

OMRÅDE

4
Byzone

Stk. 3. Områdeter beliggendei byzoneog skal forblive i byzone.
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Taet-lav bebyggelse

Stk. 1. DelomrAdeA skal anvendesti1 boligformål. Bebyggelse
må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse. Delområde B skal
anvendesti1 boligformål. Bebyggelsenr& kurr bestå af rrekkehuse. *)

Erhverv på naermere
angivne vilkår

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommenedrives s&dan
virksomhed, som almindeligvis kan udfixes i beboelsesområder
under foruds&ning af

OMRÅDETS

ANVENDELSE

at virksomheden drives af den der bebor den pågzldende ejendom,
at virksomhedenefter byrådetsskon drives på en sådandde, at
ejendornmenskarakter af beboelsesejendomikke forandres(herunder ved skiltning og lignende)og områdetskarakter afboligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende,
at virksomhedenikke medforer behov for parkering, der ikke er
plads ti1 på den pågzldende ejendom.
Ejendommenemå herudoverikke benyttesti1 nogen form for erhvervsvirksomhed.
Stk. 3. Delområde C skal anvendesti1 fa!llesformål og må bebyggesmed et frelleshus.
Stk. 4. De på kortbilag nr. 2 med grå tonerasterog med skovsignatur viste arealer må ikke bebygges,men skal henligge som fælles friarealer for den samledebebyggelse.
Stk. 5. De to fællesarealer,der er udlagt mellem boligvejene(vej
nr. 5 og 6) og boligstieme (sti nr. 8 og 9) skal anvendesti1 parkering og ti1 bebyggelsemed tilles carporte for boligeme i delområde B, og tilhore grundejeme indenfor delodde B.

*) Fkkkehusenetxmkcsopfmt som andelsboliger.

5
Q3

93

UDSTYKNINGER

Delområde

A

Stk. 1. Delområde A kan udstykkes i indti125 boligparceller.

Delområde

B

Stk. 2. Delområde B kan udstykkes i indti152 boligparceller.

Delområde

C

Stk. 3. DelområdeC kan ikke udstykkes,men skal henliggesom
fazllesarealog tilhore grundejerne indenfor delområde B.

§4
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VEJ- OG STIFORHOLD

Nye veje og stler

Stk. 1. Der udheggesarealti1 folgende nyeveje og stier med beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. *)

Adgangsvejen

Adgangsvejen,vej nr. 1, udlzeggesved en vekslendebredde fra
lo-15 m som vist på kortbilag 2.
Vejen anheggesmed 5 m lwrebane og min. 2% m grzesrabat.
Langs vejenssydsideanheggespå 2 strzekninger8-12tvaxstillede
P-pladser,som vist på kortbilag 3. Mellem P-pladsemeplantes
trzeerog P-pladsensbehegning udfores med grazsarmeringssten
eller lignende materiale, der kan indpassesi grresrabatterne.

Boligvejene

i delområde

A

Boligvejene, vej nr. 2,3 og 4, udheggesmed enbreddepå 10m og
med pladser som vist på kortbilag nr. 2.
Vejeneanheggesmed 5 m korebane.Såvelveje som torve anhegges med 2 % m graxrabat.

Boligvejene

i delområde

B

Boligvejene,vej nr. 5 og 6, udlaggesmed en breddepå 6 m med
torve for endemesom vist på kortbilag 2.
Vejeneanlqges med en breddepå 5 m. Bådeveje og torve anhegges med 1 m rabat mod de fzellescarporte, se $7 stk. 14.
Belysning af vejeneforetagesmed armaturer, der er anbragthojst
3,5 m over terrzn.

Forbindelsesstier

Forbindelsesstiernenr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 udlagges i en bredde
af 4 m og befzstes i en breddeaf 2,5 m. Stierne belysesmed lavtsiddendearmaturer (pullertlamper eller lignende). Hvor stierne
stoder direkte op ti1 et vejareal kan stibelysning udelades.

*) Det ferudsettes, at veje og stier kiassiticeressom private fsAlesvejeog stier.
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Boligstierne nr. 8 og 9 udheggesi en breddeaf 4 m med småudvidelser og torve som vist på kortbilag 2. Stieme befzstes i en
bredde af 2% m. Torve og udvidelser befazstesi princippet som
vist på kortbilag 3.

Boiigstier

Boligstierne, udvidelser og torve belysesved hjzlp af armaturer
anbragt på de omliggende udhuseog fzlles carporte.
Havestiernenr. 10, 11,12og 13udheggesog anlqges i en bredde
af 2 m og befzstesmed stabilgruseller lignendeporost materiale.

Havestier

Stierne belysesikke.
Havestiemenr. 14, 15og 16udheggesi en bredde af 5 m.
Stieme befæstesikke, men opstår som slidspor i gr=sset/beplantningen. Overfladen kan evt. forstzrkes med flis eller lignende.
Stieme belysesikke.
Stk. 2. Stikrydsninger med vejen skal udformes således,at der
apnåsenhastighedsdæmpende
effektvedf.eks. indsrwvring, bump,
overkorslereller lignende.
Adgangsbegraensning

Stk. 3. Ti1adgangsvejen,vej nr. 1, må der ikke vseredirekte korende adgangfra de enkelte ejendormne.
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LEDNINGSANLAEG

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning må alene udfores som
jordkabler.
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§6

BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING
OG UDFORMNING

DELOMRÅDE A
Parceihuse

200 m2

Stk. 1. Der må opfores bygninger med et bruttoetagearealpå
indtil2OO m2, og max. én etagemed udnyttet eller udnyttelig tagetage.

1% etage

Stk. 2. ‘Lagetagenmå udf?rwesmed hoj trempel. Tremplen må
gives en hojde på indtil1,3 m over dzekknut ti1 ydervqgens ska+
ring med tagfladen.

8,5 m hajde
43 m hajde

Stk. 3. BygningshojdennuI ikke overstige8,5 m og facadehojden
må ikke overstige4,5 m over terrzn (niveauplan). Facadehojden
måles ti1 ydervzeggensskzring med tagfladen.

7
0,8 m kaelder

Stk. 4. En evt. kzeldermå ikke haveloftet beliggendemere end
48 m over terrzen.

Byggefelt

Stk. 5. Bygninger over 10m2 skal placeresindenfor de på kortbilag 2 viste byggefeltermed facadeni byggefeltetsgraxrsemod
nord eller ost. Carporte skal udformes som vist på nedenstående
skitse og placeresi princippet som vist på kortbilag nr. 3.

25Q45O taghaeldning

Stk. 6. Tagenesvinkel med det vandretteplan skal vaxe mellem
25’ og 459 Dette gazlderdog ikke udhuseog lignende småbygninger, samt den del af carportene, der indgår i pergolaen (se skitsen).

Skiitning

Stk. 7. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.
Undtaget herfra er dog skilte med en storrelsepå indtilO,2 m2,
som må opwttes i eet eksemplarpå hver ejendom.

Yderwgge

Stk. 8. Ydervzeggeskal hovedsageligopfores i teglsten som
blank mur i gule tegl, vandskurede,berappedeeller pudsede.Garager,carporte,udhuseeller mindre bygningsdelemå dog opfores
med facaderi ubehandlet(trykimprazgneret)traebekhedningeller
i farverne grå, hvid eller sort.

Tegitage

Stk. 9. Tageneskal dzekkesmed gule vingetegl.

Hegn

Stk. 10. 1 havernesske1mod vej, stier, fazllesarealersamt mod
områdetsydre afgrzensning,skal der planteshrekkesomklippes ti1
en hojde på mellem 1,2 og 1,8m.

Tertznreguiering

Stk. 11. Terrznreguleringer på de enkeltegrundemå ikke foretages uden byrådetsgodkendelsei hvert enkelt tilfælde.

8
Parkeringspiadser

Stk. 12. Der skal indrettes 2 parkeringspladserpå hver ejendom.

Overkorsler

Stk. 13. Der må kun etableresen overkorselti1 boligvejene for
hver grund. Overkorslen må ikke gives en bredde på mere end 7
m. Der må ikke etableresdirekte overkorselti1vej nr. 1jfr. 0 4 stk.
3.

Antenner

Stk. 14. Der må ikke opszttes udvendige radio- eller tvantennerpå de enkelte ejendomme.
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BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING
OG UDFORMNING

DELOMRÅDE B
Bebyggelsesplan

Stk. 1. Bebyggelsenskal opforesi overensstemmelse
meddenpå
kortbilag nr. 3 viste retningsgivendebebyggelsesplan.

Raekkehuse

Stk. 2. Bebyggelsenudformes som rakkehuse i 1 eller 2 etager,
med mulighed for placering af karnapper eller andre mindre tilbygninger i stueplan.

i 1 og 2 etager

Bruttoetagearealetincl. udvidelsesmulighedermå ikke overstige
105m2 for de 1-etagershuseog 140m2 for de 2-etageshuseheraf
med max. 60 m2 på 1. sal. Fordelingen af 1 og 2 etagershuse
fremgår af kortbilag nr. 3.
Stk. 3. Ti1 hver bolig placereset fra 8-12m2 stort udhus i ske1
mod boligstien. Udhuset kan på szerligsmalle grunde rykkes tilbagepå grunden. Carporte placerespå fzllesarealet mellem boligstien og boligvejen jfr. stk. 14.

Udhuse

Bygningshøjde

25O tagheldning

8,5 m

Stk. 4. Bygningshojdenmå ikke overstige8,5 m og facadehojden må ikke overstige6 m.
Stk. 5. Tagenesvinkel med det vandretteplan skal were 259
Stk. 6. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.
Undtagethet-fiaer dog et skilt på indtil42 m2sommå opszettes
i et
eksemplarpå hver ejendom.

Ydervzegge

Stk. 7. Ydervqge skal hovedsageligopfores som blank mur af
gule tegl. Garager,carporte, udhuse eller mindre bygningsdele
må dog opfoms med facaderi ubehandlet(trykimpragneret) tr=bekhedning eller i farverne grå, hvid eller sort. FAleshuset kan
opfores med facaderhelt i tr=.
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Tegltage

Stk. 8. Tageneskal d&kes af gule vingetegl.

Inddcekninger

Stk. 9. Enhver ejendom skal tåle inddakninger fra naboejendommensgavle.

Ombygning

Hvis en ejendomombyggespå en sådanmåde,at dele af naboejendommensgavlefrilqges, skal ejerenaf den pågzeldende
ejendom
istandszttenaboejendommens
blottedebygningssiderefter bestemmelsemei stk. 7.

Hegn mod omgivelserne

Stk. 10. 1 havernesske1mod fzllesarealer, veje og stier i og
udenfor områdetbortset fra boligstierne (sti nr. 8 og sti nr. 9), skal
der planteshakke som klippes ti1 en hojde mellem 1,2 og 1,8m.

Nabohegn

Stk. 11. Hegn mellem de enkelte ejendommeskal på havesiden
af husene(modsatadgangssiden)udfores som fast hegn de forste
3 m målt fra facaden.

Terrwweguiering

Stk. 12. Terraweguleringer udover ko,5 m må ikke finde sted
uden byrådetsgodkendelsei hvert enkelt tilfzlde.

Parkering

Stk. 13. Der skal indrettes 1% P-plads pr. bolig. 8-12 af pladserneplaceresvedvej nr. 1, somnzevnti 6 4 stk. 1. De ovrige pladser skal indrettesindenfor det i 0 2 stk. 5 mevntefazllesareallangs
boligvejene.

ph faellesareal

1% plads pr. bolig

Stk. 14. Ti1hver bolig indrettesen parkeringspladsi fzellescarporte, placeretspredtlangsboligvejene(vej nr. 5 og 6) i princippet
som vist på kortbilag 3. De resterendepladser anlzeggesmellem
carportene og befaxtes med grzesarmeringssteneller lignende
materiale. Samme materiale anvendessom ubrudt befzstelse i
carportene. Mellem P-pladserneplantestrazer.

Falleshus

Stk. 15. Hvis der opfores et fzlleshus skal der indrettes et passendeantal P-pladserindenfor delområdeC efter byrådetsanvisning.

§8
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Areal, der ikke må bebygges

Stk. 1. De arealer - fzellesarealer- der på kortbilag nr. 2 er vist
med lysgrå raster må ikke bebygges.

Hovedkioakledninger

Stk. 2. Beplantning, befzestelsem.v. i havemeog på fAlesarealerne omkring hovedkloakledningemei delområdeB skal respektere de bestemmelser,der er fastlagt ved en deklaration af 21. februar 1980.

Faelies ophoidsarealer

Stk. 3. Fzellesarealerneskal udheggessom fzellesopholdsarealer med mulighed for placering af legepladser,containerpladso.1.

UBEBYGGEDE

AREALER
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Stk. 4. Beplantning og anheg af de fzlles friarealer, herunder
regulering af terrzen,må kun skeefter en af byrådetnaxrneregodkendt beplantnings-og terrEnplan.
Beplantning,
der skal
bevares og vedligeholdelse

Stk. 5. Den eksisterendebeplantning, som er vist med skovsignatur på kortbilag nr. 2, beståendeaf overvejendefritståendefyrretrzeer,skal bevaresuzendret.Der kan dog skeoprydning, udtynding og supplerendeplantning efter naxmere aftale med Bark- og
kirkegårdsforvaltningen.

Bepiantning
langs
veje og stier

Stk. 6. Etablering af beplantning langs veje og andre faxdselsarealer skal ske efter byrådetsanvisninger.
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ibrugtagen

Stk. 1. Bebyggelseindenfor delområderneA og B må ikke, uden
byrådetssaxlige tilladelse, tagesi brug, fcx der er etableretde i $
4 nazvnteveje og stier indenfor det pågzeldendedelområde.

Fjernvarmepligt

Stk. 2. Ny bebyggelseindenfor lokalplanensområdemå ikke tages i brug, fcx bebyggelsener tilsluttet fjemvarmeforsyningenfra
RanderskommunaleVzrker.

0 10
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Grundejerforening

Stk. 1. Der skal oprettesgrundejerforening med medlemspligt
for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område.

Oprettelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningenoprettesnår byrådet kræverdet.

Grundejerforeningens
opgave

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelseaf de i 9 4 stk. 1nawntevejeog stier samtdrift og vedligeholdelse af de i 9 2 stk. 4 nzvnte fzellesfriarealer.

Vedtaegterne skal
godkendes af byrådet

Stk. 4. Grundejerforeningensvednegterskal godkendesaf byrådet.
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FORUDSIETNINGER
FOR IBRUGTAGEN
AF NY BEBYGGELSE

GRUNDEJERFORENING

OPHIEVELSE AF PARTIEL
BYPLANVEDTLEGT

Den under den 7. januar 1977af planstyrelsengodkendtepartielle
byplanvedtzgt nr. 33 for Randerskommune ophzevesfor så vidt
angår det af naxvaxendelokalplan omfattedeområde.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtagetaf Randersbyråd, den 4. maj 1987.
Randers,den 6. maj 1987.

K. Gjstrup
borgmest.3

1henholdti1 5 27i lov om kommuneplanlzgning vedtagesovenstående lokalplan endeligt, den 31. august 1987.
Randersbyråd, den 3. september1987.

K. Gjdrup
borgmester

