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Områdets beliggenhed 

Lokalplan nr. 212 
Fortunavej - Herosvej 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 51.000 m2 beliggende langs 
den sydostlige side af Minervavej og nord for Paderup Mosevej i 
Paderup. 

På arealet kan der efter lokalplanen opfsres 52 boliger i form af 
1-2 etagers ta%-lav bebyggelse og 25 boliger i form af åben-lav be- 
byggelse, i 1 eller 1% etage. 

Endvidere kan der indenfor lokalplanens område opfores et fzl- 
leshus for beboerne. 

Bebyggelsen skal opfores af teglsten og takkes med gule tagsten. 

Lokalplanen sikrer endvidere, at områdets friarealer reguleres, 
indrettes og beplantes efter en af byrådets naxmere godkendt 
plan. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

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 iovrigt 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 anlreg m.v. der er indeholdt i planen. 



Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vazsentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under 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 OG DEN OVRIGE PLANLAEGNING 

Forhold til kommuneplanen Lokalplanen er beliggende i det område der i kommuneplanen for 
Randers kommune er bemevnt B 47. 

Partiel byplanvedtaegt 
nr. 33 

Området er endvidere omfattet af partiel byplanvedtzegt nr. 33 
»Undervisningsområde i Faderup«, der er en rammebyplan, og 
som forudszetter udarbejdelse af en lokalplan, for ormadet kan be- 
bygges med ta%-lav boligbebyggelse med en maksimum bebyggel- 
sesprocent på 50. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og i ho- 
vedsagen overensstemmende med partiel byplanvedtqt nr. 33. 

Lokalplanen ophawer nawnte partielle byplanvedtaqt indenfor lo- 
kalplanens område. 

Det er i byplanvedtqt nr. 33 forudsat, at vejbetjeningen afdet fiem- 
tidige boligon-&de skal forega via nye sideveje til Minervavej. 

Vejadgang 

Stiforhold 

Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes for tiden af ruterne 2,4, 15 og 16. 

Spildevandsplan LokalplanomrAdet er beliggende i det område, der i spildevands- 
planen er benzevnt B 47. Lokalplanens ormade er hovedkloakeret 
med separatsystem. Indenfor lokalplanens område er der ph nu- 
vaxende tidspunkt placeret to hovedkloakledninger. 

Varmeplan 

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

De interne stier i bebyggelsen skal bringes i forbindelse med det 
offentlige stisystem, som paregnes udfort i forbindelse med fzer- 
diggorelsen af Paderup-området. Det vi1 betyde, at der fra ornrå- 
det 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 . 

Lokalplanområdet er beliggende indenfor fjernvarmeotidet og 
skal derfor forsynes med fjemvarme. 
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Vand 

El 

Lokalplanområdet h0rer under Randers kommunale Vaxkers 
vandforsyningsområde. 

Elforsyningen i området varetages af ELRO. Der skal eventuelt af- 
sazttes plads ti1 en eller to transformere, indenfor lokalplanens om- 
råde, ti1 bebyggelsens elforsyning. 

Bebyggelsesmuligheder Lokalplanen åbner mulighed for, at der opf0res 77 boliger samt 2 
fzelleshuse. På opf0relsestidspunktet betyder dette, at der vi1 vaxe 
opf0rt ca. 9000 m2 bruttoetageareal. Med senere udvidelser vi1 
bebyggelsen kunne omfatte ca. 12 .OOO m2 bruttoetageareal, sva- 
rende ti1 en bebyggelsesprocent på 24 på hele arealet. Med fradrag 
for veje og stier vi1 bebyggelsesprocenten andrage maksimalt 35. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er denne lokalplans formål at sikre: 

at området bebygges i overensstemmelse med retningslinierne gi- 
vet i partiel byplanvedtazgt nr. 33 (for et undervisnings- og bolig- 
område i Paderup), 

at bebyggelsen bliver opf0rt med en vis ensartethed i farve og ma- 
terialevalg, 

at veje og stier udformes med et oplevelsesrigt og tratiksikkert 
miljO, 

at eksisterende bevaringsvaxdig beplantning indgår i en harmo- 
nisk sammenlxeng med friarealerne og den nye bebyggelse. 

91 fi 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Matrikelfortegnelse Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og om- 
fatter matr.nr. 3f og matrnr. 4as Paderup By, Kristrup. 

Delområder 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtg0relse nr. 391 af 22. 
juli 1985) fastwttes herved f0lgende bestemmelser for det i 0 1 
nzevnte område: 

Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B og C 
som vist på kortbilag nr. 2. 
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Byzone 

92 

Taet-lav bebyggelse 

Erhverv på naermere 
angivne vilkår 

Stk. 3. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 

6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. DelomrAde A skal anvendes ti1 boligformål. Bebyggelse 
må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse. Delområde B skal 
anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen r& kurr bestå af rrekke- 
huse. *) 

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

at virksomheden drives af den der bebor den pågzldende ejen- 
dom, 

at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan dde, at 
ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (her- 
under ved skiltning og lignende) og områdets karakter afboligom- 
råde ikke brydes, 

at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende, 

at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke er 
plads ti1 på den pågzldende ejendom. 
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for er- 
hvervsvirksomhed. 

Stk. 3. Delområde C skal anvendes ti1 fa!llesformål og må be- 
bygges med et frelleshus. 

Stk. 4. De på kortbilag nr. 2 med grå toneraster og med skovsig- 
natur viste arealer må ikke bebygges, men skal henligge som fæl- 
les friarealer for den samlede bebyggelse. 

Stk. 5. De to fællesarealer, der er udlagt mellem boligvejene (vej 
nr. 5 og 6) og boligstieme (sti nr. 8 og 9) skal anvendes ti1 parke- 
ring og ti1 bebyggelse med tilles carporte for boligeme i delom- 
råde B, og tilhore grundejeme indenfor delodde B. 

*) Fkkkehusene txmkcs opfmt som andelsboliger. 
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Delområde A 

Delområde B 

Delområde C 

§4 6 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Nye veje og stler Stk. 1. Der udhegges areal ti1 folgende nye veje og stier med be- 
liggenhed som vist på kortbilag nr. 2. *) 

Adgangsvejen 

Q 3 UDSTYKNINGER 

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

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

Stk. 3. Delområde C kan ikke udstykkes, men skal henligge som 
fazllesareal og tilhore grundejerne indenfor delområde B. 

Adgangsvejen, vej nr. 1, udlzegges ved en vekslende bredde fra 
lo-15 m som vist på kortbilag 2. 

Vejen anhegges med 5 m lwrebane og min. 2% m grzesrabat. 
Langs vejens sydside anhegges på 2 strzekninger 8-12 tvaxstillede 
P-pladser, som vist på kortbilag 3. Mellem P-pladseme plantes 
trzeer og P-pladsens behegning udfores med grazsarmeringssten 
eller lignende materiale, der kan indpasses i grresrabatterne. 

Boligvejene i delområde A Boligvejene, vej nr. 2,3 og 4, udhegges med en bredde på 10 m og 
med pladser som vist på kortbilag nr. 2. 

Vejene anhegges med 5 m korebane. Såvel veje som torve anheg- 
ges med 2 % m graxrabat . 

Boligvejene i delområde B Boligvejene, vej nr. 5 og 6, udlagges med en bredde på 6 m med 
torve for endeme som vist på kortbilag 2. 

Vejene anlqges med en bredde på 5 m. Både veje og torve anheg- 
ges med 1 m rabat mod de fzelles carporte, se $7 stk. 14. 

Belysning af vejene foretages med armaturer, der er anbragt hojst 
3,5 m over terrzn. 

Forbindelsesstier Forbindelsesstierne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 udlagges i en bredde 
af 4 m og befzstes i en bredde af 2,5 m. Stierne belyses med lavt- 
siddende armaturer (pullertlamper eller lignende). Hvor stierne 
stoder direkte op ti1 et vejareal kan stibelysning udelades. 

*) Det ferudsettes, at veje og stier kiassiticeres som private fsAlesveje og stier. 
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Boiigstier 

Havestier 

Boligstierne nr. 8 og 9 udhegges i en bredde af 4 m med små udvi- 
delser og torve som vist på kortbilag 2. Stieme befzstes i en 
bredde af 2% m. Torve og udvidelser befazstes i princippet som 
vist på kortbilag 3. 

Boligstierne, udvidelser og torve belyses ved hjzlp af armaturer 
anbragt på de omliggende udhuse og fzlles carporte. 

Havestierne nr. 10, 11, 12 og 13 udhegges og anlqges i en bredde 
af 2 m og befzstes med stabilgrus eller lignende porost materiale. 

Stierne belyses ikke. 

Havestieme nr. 14, 15 og 16 udhegges i en bredde af 5 m. 

Stieme befæstes ikke, men opstår som slidspor i gr=sset/beplant- 
ningen. Overfladen kan evt. forstzrkes med flis eller lignende. 

Stieme belyses ikke. 

Stk. 2. Stikrydsninger med vejen skal udformes således, at der 
apnås en hastighedsdæmpende effekt ved f.eks. indsrwvring, bump, 
overkorsler eller lignende. 

Adgangsbegraensning Stk. 3. Ti1 adgangsvejen, vej nr. 1, må der ikke vsere direkte ko- 
rende adgang fra de enkelte ejendormne. 

§5 5 5 LEDNINGSANLAEG 

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

§6 

Parceihuse 200 m2 

1% etage 

8,5 m hajde 
43 m hajde 

5 6 BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING 
OG UDFORMNING 

DELOMRÅDE A 

Stk. 1. Der må opfores bygninger med et bruttoetageareal på 
indtil2OO m2, og max. én etage med udnyttet eller udnyttelig tag- 
etage. 

Stk. 2. ‘Lagetagen må udf?rwes med hoj trempel. Tremplen må 
gives en hojde på indtil1,3 m over dzek knut ti1 ydervqgens ska+ 
ring med tagfladen. 

Stk. 3. Bygningshojden nuI ikke overstige 8,5 m og facadehojden 
må ikke overstige 4,5 m over terrzn (niveauplan). Facadehojden 
måles ti1 ydervzeggens skzring med tagfladen. 
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0,8 m kaelder 

Byggefelt 

25Q45O taghaeldning 

Skiitning 

Yderwgge 

Tegitage 

Hegn 

Tertznreguiering 

Stk. 4. En evt. kzelder må ikke have loftet beliggende mere end 
48 m over terrzen. 

Stk. 5. Bygninger over 10 m2 skal placeres indenfor de på kort- 
bilag 2 viste byggefelter med facaden i byggefeltets graxrse mod 
nord eller ost. Carporte skal udformes som vist på nedenstående 
skitse og placeres i princippet som vist på kortbilag nr. 3. 

Stk. 6. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe mellem 
25 ’ og 45 9 Dette gazlder dog ikke udhuse og lignende småbygnin- 
ger, samt den del af carportene, der indgår i pergolaen (se skit- 
sen). 

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

Stk. 8. Ydervzegge skal hovedsagelig opfores i teglsten som 
blank mur i gule tegl, vandskurede, berappede eller pudsede. Ga- 
rager, carporte, udhuse eller mindre bygningsdele må dog opfores 
med facader i ubehandlet (trykimprazgneret) traebekhedning eller 
i farverne grå, hvid eller sort. 

Stk. 9. Tagene skal dzekkes med gule vingetegl. 

Stk. 10. 1 havernes ske1 mod vej, stier, fazllesarealer samt mod 
områdets ydre afgrzensning, skal der plantes hrekke somklippes ti1 
en hojde på mellem 1,2 og 1,8 m. 

Stk. 11. Terrznreguleringer på de enkelte grunde må ikke foreta- 
ges uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 
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Parkeringspiadser 

Overkorsler 

Antenner 

§7 

Stk. 12. Der skal indrettes 2 parkeringspladser på hver ejen- 
dom. 

Stk. 13. Der må kun etableres en overkorsel ti1 boligvejene for 
hver grund. Overkorslen må ikke gives en bredde på mere end 7 
m. Der må ikke etableres direkte overkorsel ti1 vej nr. 1 jfr. 0 4 stk. 
3. 

Stk. 14. Der må ikke opszttes udvendige radio- eller tv- 
antenner på de enkelte ejendomme. 

Q 7 BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING 
OG UDFORMNING 

DELOMRÅDE B 

Bebyggelsesplan Stk. 1. Bebyggelsen skal opfores i overensstemmelse med den på 
kortbilag nr. 3 viste retningsgivende bebyggelsesplan. 

Raekkehuse i 1 og 2 etager Stk. 2. Bebyggelsen udformes som rakkehuse i 1 eller 2 etager, 
med mulighed for placering af karnapper eller andre mindre til- 
bygninger i stueplan. 

Bruttoetagearealet incl. udvidelsesmuligheder må ikke overstige 
105 m2 for de 1-etagers huse og 140 m2 for de 2-etages huse heraf 
med max. 60 m2 på 1. sal. Fordelingen af 1 og 2 etagers huse 
fremgår af kortbilag nr. 3. 

Udhuse 

Bygningshøjde 8,5 m Stk. 4. Bygningshojden må ikke overstige 8,5 m og facadehoj- 
den må ikke overstige 6 m. 

25O tagheldning Stk. 5. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal were 259 

Ydervzegge 

Stk. 3. Ti1 hver bolig placeres et fra 8-12 m2 stort udhus i ske1 
mod boligstien. Udhuset kan på szerlig smalle grunde rykkes til- 
bage på grunden. Carporte placeres på fzllesarealet mellem bo- 
ligstien og boligvejen jfr. stk. 14. 

Stk. 6. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 
Undtaget het-fia er dog et skilt på indtil42 m2 som må opszettes i et 
eksemplar på hver ejendom. 

Stk. 7. Ydervqge skal hovedsagelig opfores som blank mur af 
gule tegl. Garager, carporte, udhuse eller mindre bygningsdele 
må dog opfoms med facader i ubehandlet (trykimpragneret) tr=- 
bekhedning eller i farverne grå, hvid eller sort. FAleshuset kan 
opfores med facader helt i tr=. 
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Tegltage Stk. 8. Tagene skal d&kes af gule vingetegl. 

Inddcekninger Stk. 9. Enhver ejendom skal tåle inddakninger fra naboejen- 
dommens gavle. 

Ombygning Hvis en ejendom ombygges på en sådan måde, at dele af naboejen- 
dommens gavle frilqges, skal ejeren af den pågzeldende ejendom 
istandsztte naboejendommens blottede bygningssider efter bestem- 
melseme i stk. 7. 

Hegn mod omgivelserne Stk. 10. 1 havernes ske1 mod fzllesarealer, veje og stier i og 
udenfor området bortset fra boligstierne (sti nr. 8 og sti nr. 9), skal 
der plantes hakke som klippes ti1 en hojde mellem 1,2 og 1,8 m. 

Nabohegn Stk. 11. Hegn mellem de enkelte ejendomme skal på havesiden 
af husene (modsat adgangssiden) udfores som fast hegn de forste 
3 m målt fra facaden. 

Terrwweguiering Stk. 12. Terraweguleringer udover ko,5 m må ikke finde sted 
uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfzlde. 

Parkering ph faellesareal Stk. 13. Der skal indrettes 1% P-plads pr. bolig. 8-12 af plad- 
serne placeres ved vej nr. 1, som nzevnt i 6 4 stk. 1. De ovrige plad- 
ser skal indrettes indenfor det i 0 2 stk. 5 mevnte fazllesareal langs 
boligvejene. 

1% plads pr. bolig Stk. 14. Ti1 hver bolig indrettes en parkeringsplads i fzelles car- 
porte, placeret spredt langs boligvejene (vej nr. 5 og 6) i princippet 
som vist på kortbilag 3. De resterende pladser anlzegges mellem 
carportene og befaxtes med grzesarmeringssten eller lignende 
materiale. Samme materiale anvendes som ubrudt befzstelse i 
carportene. Mellem P-pladserne plantes trazer. 

Falleshus Stk. 15. Hvis der opfores et fzlleshus skal der indrettes et pas- 
sende antal P-pladser indenfor delområde C efter byrådets anvis- 
ning. 

§8 5 8 UBEBYGGEDE AREALER 

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, befzestelse m.v. i haveme og på fAlesarea- 
lerne omkring hovedkloakledningeme i delområde B skal respek- 
tere de bestemmelser, der er fastlagt ved en deklaration af 21. fe- 
bruar 1980. 

Faelies ophoidsarealer Stk. 3. Fzellesarealerne skal udhegges som fzelles opholdsarea- 
ler med mulighed for placering af legepladser, containerplads o. 1. 
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Stk. 4. Beplantning og anheg af de fzlles friarealer, herunder 
regulering af terrzen, må kun ske efter en af byrådet naxrnere god- 
kendt beplantnings- og terrEnplan. 

Beplantning, der skal 
bevares og vedligeholdelse 

Stk. 5. Den eksisterende beplantning, som er vist med skovsig- 
natur på kortbilag nr. 2, bestående af overvejende fritstående fyr- 
retrzeer, skal bevares uzendret. Der kan dog ske oprydning, udtyn- 
ding og supplerende plantning efter naxmere aftale med Bark- og 
kirkegårdsforvaltningen. 

Bepiantning langs 
veje og stier 

99 

ibrugtagen 

Fjernvarmepligt 

0 10 

Grundejerforening 

Oprettelsestidspunkt Stk. 2. Grundejerforeningen oprettes når byrådet kræver det. 

Grundejerforeningens 
opgave 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehol- 
delse af de i 9 4 stk. 1 nawnte veje og stier samt drift og vedligehol- 
delse af de i 9 2 stk. 4 nzvnte fzelles friarealer. 

Vedtaegterne skal 
godkendes af byrådet 

Stk. 6. Etablering af beplantning langs veje og andre faxdsels- 
arealer skal ske efter byrådets anvisninger. 

9 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN 
AF NY BEBYGGELSE 

Stk. 1. Bebyggelse indenfor delområderne A og B må ikke, uden 
byrådets saxlige tilladelse, tages i brug, fcx der er etableret de i $ 
4 nazvnte veje og stier indenfor det pågzeldende delområde. 

Stk. 2. Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke ta- 
ges i brug, fcx bebyggelsen er tilsluttet fjemvarmeforsyningen fra 
Randers kommunale Vzrker. 

0 10 GRUNDEJERFORENING 

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

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

Q 11 OPHIEVELSE AF PARTIEL 
BYPLANVEDTLEGT 

Den under den 7. januar 1977 af planstyrelsen godkendte partielle 
byplanvedtzgt nr. 33 for Randers kommune ophzeves for så vidt 
angår det af naxvaxende lokalplan omfattede område. 
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6 12 5 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd, den 4. maj 1987. 

Randers, den 6. maj 1987. 

K. Gjstrup 
borgmest.3 

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplanlzgning vedtages ovenstå- 
ende lokalplan endeligt, den 31. august 1987. 

Randers byråd, den 3. september 1987. 

K. Gjdrup 
borgmester 










