1

Lokalplan nr. 217
Kmgade/Fjordvang

1 LokalplaR
-, 217

EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Områdets beliggenhed
og zonestatus

Lokalplanen omfatter et trekantomrAdei Vorup. Området er afgreensetaf gaderne Kaxgade og Fjordvarig samt af Randers Langåjembanen mod nord.
Området har landzone statusog er i kommuneplanenudlagt ti1
åben-lavboligbebyggelse.
Etter lokalplanen overforesområdet ti1byzoneog der vi1 herefter
vaxe mulighed for opforelse af enkelte parcelhuse,dobbelthuse
eller lignende.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Forandringer skal
f0lge planen

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaflokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebyggeseller iovrigt anvendesi
overensstemmelsemed planensbestemmelser.

Lovlig anvendelse

Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan forts&te
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anhegmed videre, der er indeholdt i planen.

Ekspropriation

1 henhold ti1 0 34 i kommuneplanlovenkan der foretagesekspropriation afprivates ejendommeeller rettighederoverejendomme,
når ekspropriationenvi1væreaf wesentligbetydning for virkeliggorelsenaf lokalplanen.
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Dlspensation

Byrådet kan meddeledispensationtil mindre vaxentlige lempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsaztningaf, at det
ikke zendrerden saxlige karakter af det ormAde,der mges skabt
ved lokalplanen.

Stsrre aendringer
- ny lokalplan

Mere vazsentligeafvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfcwes
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLkEGNING
Kommuneplan
Randers 1985

1 kommuneplanener lokalplanområdet beliggende i det kvarter,
der benrevnesVorup (ha& nr. 14).
Områdeter udlagt ti1åben-lavboligbebyggelsemed omradebetegnelsen V 29.

Landzonehyzone

Området er beliggendei landzoneog som sådanunderlagt Århus
amtskommunesadministration f.s.a. udstyknings- og bebyggelsesforhold.
Ved den endeligevedtagelseaf lokalplanen overfmes området til
byzonehvorefteradministrationenoverg&rti1 Randerskommune.

St0jgraenser jfr.
regionplanen

Ved udlzegaf nye boligomriider skal det sikres, at det beregnede
ekvivalente uden&rs smjniveaufra veje og jembaner, ikke overskrider 55 dB(A) på hgnbasis.
Disse smjgraznserer fastlagti regionplanenog er bindendefor lokalplanlågningen.
Endvidere fremgår det af regionplanen (meddelelsenr. 1), at der
for jernbanestra&ningenBanders-Langågzelder,at der ph grund
af risiko for strajog vibrationer fra jembanen skal vaxeen mindste
afstandfra sporrnidteti1 mermestebebyggelsepå 75 m.

Lokalplanrammer

Lokalplanen er omfattet af bestemmelsemefor or&&

V 29.

Ifcdgelokalplanrammeme fastlaggesområdetsanvendelseti1 boligforrnti og bebyggelseti1offentlige form&l samtmindre butikker
til områdets daglige forsyrring eller andre naxmere angivne erhvervstyper,der kan indpassesi området uden genevirkninger i
forhold ti1 omgivelseme.
Lokalplanen er i overensstemmelsemed lokalplanrammeme.
Vejplaner

De nye boliger ved hjnmet Kazrgade/Fjordvangvi1 blive vejbetjent ad en blind vej fra Kaxgade.
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Svingetpå Kaxgade,ud for Fjordvang, @egnes reguleret såkurven f%ret merejawnt forlob.
1 kommuneplanenforudsrettesdet at Kaxgade, på lzengeresigt,
omheggesti1 tiedeliggjort vej, såledesat fbrholdene for de gående
og cyklende forbedres.
Tidspunktet for de to ovennaxntereguleringer er ikke fastsat.
Kollektiv trafik

Området betjenesfor tiden af bybusrutenr. 3.

Varme

Området forventesikke fjemvarmeforsynet.

Spildevandsplan

Lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanensområde
u2.
Området paregnes kloakeret med separatsystem.Spildevandet
skal formentlig via pumpning ledesti1 eksisterendeledning beliggendei Kzergade.Regnvandetskal afledesvia nedsivningsanheg.

El

Området el-forsynesaf Randerskommunale Vaxker.

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens forrnti er at sikre:
at områdetsanvendelsefastlazggesti1 boligformål,
at der inden for området kan opfores enkelte nye boliger,
at der sker en hensigtsmaxsigdisponering af området, og
at stojniveauetfra jembanen ikke overstiger30 dB(A) for beboelsesrumpå dognbasis.
LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1henhold til kommuneplanloven(lovbekendtgorelsenr. 391af 22.
juli 1985) fastszttes herved folgende bestemmelserfor det i 0 1
stk. 1 nawnteområde.
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5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrikelfottegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgrzensessomvist på kortbilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nr. 27e,27f, 27g, 27h og 27k alle Vorup By,
Vorup, samtalle parceller, der efter den 1.september1987udstykkes fra de nawnteejendomme.
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Zonestatus

Stk. 2. Ved byr%detsoffentlige bekendtgorelseaf den vedtagne
lokalplan overforesde i stk. 1 nawntematr.nre. fra landzonetil byzone.

§2

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE

Boligformål

Stk. 1. Området må kun anvendestil boligform& Bebyggelsen
må kurrbeståafåben og lav boligbebyggelse(parcelhuse,dobbelthuse0.1.).

Erhverv på naermere
angivne vilkår

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommenedrives Man
virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder
under forudszetningaf:
at virksomheden drives af den der bebor den pågzldende ejendom,
at virksomheden efter bynIdets skon drives på en sådanmåde, at
ejendommenskarakter af beboelsesejendomikke forandres(herunder ved skiltning og lignende) og områdetskarakter afboligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulemper for de omboende,og
at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke er
plads ti1 på den pågzeldendeejendom.
Ejendommenemå herudoverikke benyttesti1 nogen form for erhvervsvirksomhed.

§3

5 3 UDSTYKNINGER

Udstykninger

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

§4

5 4 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD

Ny vej

Stk. 1. Der tullagges areal ti1 en ny vej med en breddeog beliggenhedsom vist pa kortbilag nr. 2. *)
Vejen A-B i en bredde af 6 m, afsluttendemed fzellesparkeringspladser samt en vendepladssom vist på kortbilag nr. 2.

*) Det forudwtks at vejen A-B udlagges somprivat faellesvej.
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Fortovsoverkrwsel

Stk. 2. Vejens tilslutning til Kaxgade skal udformes som fortovsoverkorselog skal, i en dybde på min. 5 m fra bagkantfortov,
befzstes med brosten.

Kaergade

Stk. 3. Der reserveresarealti1 en mindre regulering af Kaxgade
som vist ph kortbilag nr. 2.

Parkering

Stk. 4. Der skal indrettes parkeringspladser,svarendeti12 bilpladser for hver bolig. Carport eller garagemå indga som 1 Pplads.

§5

5 5 LEDNINGSANLIEG

Jordkabler

Stk. 1. El-ledninger herunderti1vejbelysningrnAikke fremfores
med luftledrunger, men må alene fremfores med jordkabler.

§8

5 8 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Afstand fra jernbane

Stk. 1. For at sikre ny boligbebyggelsemod stoj og vibrationer
fra trafikken på jembanestrakningen Randers - Langå, er der
langs jernbanestrazkningenfastlagt en mindste afstand for opforelse af boligbebyggelsepå 75 m fra spormidte. .Byggelinien« er
vist på kortbilag nr. 1. *)

Byggefelter

Stk. 2. Uansethojde- og afstandsbestemmelser
i bygningsreglementet skal beboelsesbygninger,garager,carporte og redskabsrum opforesinden for de med signaturpå kortbilag nr. 2 viste byggefelter og med de i stk. 4 angivne hojder.

Bebyggelsesprocent

Stk. 3. Hvor byggefelterikke er vist, gazlder,at bebyggelsesprocentenfor den enkelte ejendom ikke må overstige30.

Maksimal bygningshajde

Stk. 4. Inden for lokalplanområdetmå bebyggelsenikke opfores
med mere end eenetagemed udnyttelig tagetage,og med en maksimal bygningshojdepå ikke over8,5 m. Gamger,carporteog redskabsrummå dog kun opfores i een etagemed en hojde pA ikke
over 6 m.

Taghaeldning

Stk. 5. Tagenesvinkel med det vandretteplan skal vzeremellem
20” og 509

*) Afstandsbestemmelsen
frerngb af Regionplan1980for Arhus amtskommune,Regionplanlagning i Arhus amt, meddelelsenr. 1.
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Garager,carporteog redskabsrummå dog ogsåudforesmed flade
tage.
Stajforhold

Stk. 6. Ny boligbebyggelseskal udformes således, at stojniveauethidrorendefra trafikken påjernbanen ikke må overstige30
dB(A) på dognbasis.

§7

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

Ydenmgge

Stk. 1. Ydervaggeskal opforesi teglstenog må kun fremståsom
blank mur eller som vandskuretmur.
Carporte og udhusemå endvidereopforesi trzkonstruktion med
uzbekhedning.

Tage

Stk. 2. Tageskal dakkes medtagsteneller ensfarvedebolgeeternitplader.

Skiltning

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må linde sted,
undtagetherfra er dog skilte med en storrelsepå indtilO,2 m2,der
må opsazttesi et eksemplar for hver bolig.

§8

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER

Faelles opholdsarealer

Stk. 1. Det med saxlig signatur,på kortbilag nr. 2, viste arealmå
ikke udstykkestil bebyggelse,men udheggessom frellesopholdsarealer,med mulighed for placering af legeredskaberog lignende.

Eksisterende beplantning

Stk. 2. Eksisterendebeplantning, i en dybde på 20 m - langsdet
nordlige skel, skal indgå som beplantningsbazlteog må således
ikke ryddes eller beskaxesuden byrådetssaxlige tilladelse. Beplantningsba$et er vist på kortbilag nr. 2.
.. .

Hek langs Fjordvang
og Kmgade

Stk. 3. Hvidtjomshzkken lobende i ske1langs Fjordvang og
Kaxgade,skal bevaresog må såledesikke ryddeseller tilbageskzeres uden byrådetssaxlige tilladelse. Hzkken er vist på kortbilag
nr. 2.
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0 9 FORUDSIETNING FOR IBRUGTAGEN AF NY
BEBYGGELSE

Forudszetninger

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke uden byrådetssaxlige tilladelse
tagesi brug for der er etableretden i $4 stk. 1 mevntevej og vendeplads,i stk. 2 nawnteoverkorselsamt de i stk. 4 nzvnte parkeringspladser.

8 10

0 10 GRUNDEJERFORENING

Grundejetforening

Stk. 1. Der skal oprettesen grundejerfbrening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde mrkt. X på kortbilag nr. 2.

Stiftelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningenskal oprettessenestnår 50 % af de
udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kræverdet.

Opgaver

Stk. 3. Grundejerforeningen skal ferestå drift og vedligeholdelse af den i 0 4 stk. 1,2 og i 0 8 stk. 1 og 2 nawntevej, vendeplads, opholdsarealer,beplantningsbzelteog kloakankag.
Stk. 4. Grundejerforeningenhar pligt til at vedligeholdehegnog
hszkkepå beggesider af ske1, hvor ske1grznser ti1 offentlig vej og
jernbane samt på egen side af skel, hvor ske1grznser ti1 privat
ejendom.
Grundejerforeningenskal endvidere fornstå renholdelse, herunder snerydningog glatf0rebekzmpelse, af fortovet ud mod Kaxgade.

Vedta?gter

Stk. 5. Grundejerforeningensvedtzegterskal godkendesaf byrådet.

0 11

5 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Såledeser lokalplanforslaget vedtagetaf Randersbyråd, den 2.
november 1987.
Randers,den 3. november 1987.

Keld Hiittel
viceborgmester

1 henhold ti1 8 27 i kommuneplanlovenvedtagesforanståendelokalplan endeligt.
Udvalget for teknik og milj@,
Randers,den 28. januar 1988.

Arne Juhl Christensen
udvalgsformand
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