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Lokalplan nr. 218 
Erhvervsområde ved Hammelvej 
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Kortfattet beskrivelse Lokalplanens område er beliggende urniddelbart vest for motor- 
vejen og syd for Hammelvej . 

Området har en smrrelse på 360.000 m* og anvendes i dag ti1 land- 
brug og gartneri. 

Arealet skal fremtidigt anvendes som erhvervsområde. Området 
opdeles i 3 delområder. Der vi1 vare mulighed for at etablere ikke 
generende erhvervsvirksomheder med mulighed for tilbrende 
boliger i område 1, lettere industri og vaxksteder i område II, samt 
industri- og smrre vaxksteder i område III. 

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om beplant- 
ningsbazlter omkring hele erhvervsområdet. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Hvis forandringer er msket, Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggcwelse af lokalpla- 
skal de falge planen nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommune- 

planlovens $31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Nuvaerende lovlig brug kan 
foftsaette 

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

Evt. dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsaztning af, at det 



ikke zndrer den saxlige karakter af det område, der wges skabt 
ved lokalplanen. 

Vaesentlige aendringer - Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ny lokalplan ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Ekspropriatlon 1 henhold ti1 9 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspro- 
priation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriation vi1 vzere af vzesentlig betydning for virkeliggw 
relsen af lokalplanen. 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLIEGNING 

Kommuneplan 
Randers 1985 

Kommuneplantillaeg nr. 6 

1 kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende inden for 
lokalområde Haslund, men området er ikke omfattet af kommu- 
neplanens lokalplanrammer. 
Randers kommune har derfor udarbejdet et tillag ti1 kommune- 
planen (kommuneplantill~g nr. 6 for et erhvervsområde ved Has- 
lund) med betegnelsen E58. Kommuneplantillqget blev vedtaget 
af Randers byråd den 31. oktober 1988. 

KORT NR. 4 LOKALPLANRAMMER - OMRADER 

E ~RHVERVSOMRADE TIL LETTERE INDUSTRI M.V, 
K KOLONIHAVEOMRADER 
R REKREATIVE OMRADER 
v BOLIGOMRADER TIL EKSTENSIV BEBYGGELSE 

Lokalplanrammer for område 18: 
Haslund. 



3 

Lokalplanrammer i henhold til Lokalplanrammerne for området forudsa%ter, atområdet opdeles 
kommuneplantillaeg nr. 6 i 3 delområder. 1 lokalplanen betegnet 1, II og III. 

Områderne 1 og II forbeholdes ti1 lettere industri-, lager- og vzerk- 
stedsvirksomhed samt service- og forretningsvirksamhed. 

Område III forbeholdes ti1 industri-, lager-, vognmandsvirksom- 
hed og lignende. Området er, for at undgå stojpåvirkning af bolig- 
områderne ved Haslund, placeret i lokalplanområdets syd-ostlige 
hjorne. 

1 område 1 må der indrettes en bolig for ejer, bestyrer, portner eller 
lignende på hver ejendom. 1 områderne II og III kan tillades ind- 
rettet enkelte boliger, såfremt det er absolut nodvendigt for en virk- 
somheds drift. 

For nye boliger i de 3 delområder gzlder, at der skal tages szrlig 
hensyn i forbindelse med boligernes indretning, b1.a. med hensyn 
ti1 stojbeskyttelse. 

Langtidsskitse 

Det vi1 ikke kunne påregnes, at der vi1 kunne etableres miljobe- 
skyttede udendors opholdsarealer i forbindelse med boliger i lo- 
kalplanområdet (rog, stoj, stav og lugt). 

Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammerne. 

1 kommuneplantillzeg nr. 6 vises en langtidsskitse for udnyttelse af 
arealerne langs motorvejens vestside fra Hammelvej ti1 Hadsten- 
vej . 

1 denne skitse vises udbygningsmulighederne for et erhvervsom- 
råde langs motorvejen, opdelt i etaper, hvoraf kommuneplantil- 
lazg nr. 6 og denne lokalplan udgor 1. etape. 

1 skitsen vises også en mulig udbygning af boligområderne ved 
Haslund. 



, r,,,I.,r , 

< 
* 

“II,, I trrlr 

*, 

b f’,‘,i-r ,3,x ., 2 - ( 
T.Y . 

, ,.,,, ‘! .., 
1 

h 

- . ,A’. \ .1.., ‘c-r- 

1 
T 
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Zoneforhold 1 forbindelse med den endelige vedtagelse af denne lokalplan vi1 
lokalplanomradet blive overfcwt fra landzone ti1 byzone. 

Stajforhold 

Miljaforhold For erhvervsvirksomhederne i lokalplanens område vi1 miljøbe- 

1 regionplanen foreskrives, at nye erhvervsområder ikke må give 
et større st0j bidrag i eksisterende såvel som nye boligområder end 
35 dB(A) om natten (det mest kritiske tidspunkt). 

Lokalplanen fastlqger, at swjniveauet fra en virksomhed i del- 
område 1 ikke må overstige 40 dB(A) om natten målt udentirs i 
noget punkt i området uden for virksomhedens egen grund. 

For delområderne II og III gzlder, at sbjniveauet fra en virksom- 
hed ikke må overstige 60 dB(A) om natten målt udendnrrs i noget 
punkt i området uden for virksomhedens egen grund. 

Kolonihaveområdet på matr. nr.l9au, Vorup By, Vorup er omfattet 
af regionplanens bestemmelser for st0jf0lsomme arealanvendel- 
ser. Der er derfor i lokalplanen sat grznser for virksomhedemes 
bidrag ti1 st0jniveauet - målt udend0rs - i kolonihaveområdet. 
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Traf i kforhold 

Vejforhold 

Kollektiv trafik 

Spildevandsplan 

Varmeforsyning 

Vandforsyning 

Elforsyning 

skyttelseslovens bestemmelser vaxe gzldende i szdvanligt om- 
fang d.v.s., at også bestemmelser og reglementer udfaxdiget i hen- 
hold ti1 milj0beskyttelsesloven vi1 vaxe g&dende. Randers kom- 
mune har derfor sbnnet, at det ikke i lokalplanen vi1 were wd- 
vetidigt at skaxpe kravene ti1 virksomhedernes udledning ti1 
omgivelserne af ventilationsluft, som indeholder stwpartikler og 
opl0sningsmidler. 

Området er beliggende op ti1 motorvejen, hvorfra der er fri udsigt 
over området. Som det fremgår af langtidsskitsen zndres motor- 
vejstilslutningen ved Hammelvej ikke, men kommunen forventer, 
at det viste tilslutningsanlzg ved Sdr. Borup kan realiseres i for- 
bindelse med motorvejens forlangelse mod syd i 1991-1993. 

Adgangsvejen ti1 lokalplanens område sluttes ti1 Hammelvej 500 
m vest for motorvejen. Denne adgangsvej taxkes senere f0rt igen- 
nem ti1 Hadstenvej (se langtidsskitsen). 

Området betjenes fra Hammelvej af bybusrute nr. 1. 

Lokalplanens område er beliggende inden for den godkendte spil- 
devandsplan, jfr. tilkeg nr. 10 ti1 spildevandsplanen. Området er 
heri forudsat separatkloakeret. 

FORSYNINGSFORHOLD 

Ny bebyggelse i området skal opvarmes med naturgas. Der vi1 li- 
geledes vaxe mulighed for at få gas ti1 protesvarme. Naturgasfor- 
syningen varetages af Naturgasselskab Midt-Nord. 

Lokalplanens område ligger i Haslund vandwrks forsyningsom- 
råde. 

Efter de foreliggende planer skal byggemodningen af området 
vaxe afsluttet 1. juli 1989. Ti1 dette tidspunkt skal vandforsyningen 
derfor vaxe etableret . 

Elforsyningen varetages af Randers Kommunale Vaxker. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er denne lokalplans formål at sikre 
at området overføres ti1 byzone, 
at området kan anvendes ti1 erhvervsformål, 
at der etableres de på kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste 

levende hegn og beplantning omkring erhvervsområdet. 



LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

§l 

Matrikelfortegnelse 

Delområder 

Overfwsel til byzone 

§2 

Erhvervsområde 

Dagligvare-butikker 

Ovrige butikker 

Boliger i området 

Stsj-graenser 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtg&relse nr. 391 af 
22. juli 1985) fastsEttes herved følgende bestemmelser for det i 0 
1 nwnte område. 

0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og om- 
fatter følgende matr. nr. 17bk, 17b1, del af 8mt, 15t, 16ap, 17b, Vo- 
rup By, Vorup samt alle parceller, der efter den 1. oktober 1988 ud- 
stykkes fra de nawnte ejendomme. 

Stk.2. Lokalplanens område opdeles i delområdeme 1, II og III 
som vist på kortbilag nr. 1. 

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgnrelse af den endeligt 
vedtagne lokaplan overføres lokalplanens område fra landzone ti1 
byzone. 

§ 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Delområde I 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 erhvervsformål. 

Der må kun apfares eller indrettes bebyggelse ti1 eller ud@ves er- 
hverv som følgende: 

Lettere industri, lager- og vaxkstedsvirksomhed, service- og for- 
retningsvirksamhed og lignende virksomhed. 
Der rn& inden for området kun udwes virksomhed, som ikke eller 
kun i ubetydelig grad medfwer gener i form af stij , rystelser, luft- 
forurening eller lugt . 

Stk. 2. Der må inden for området etableres butikker med et brut- 
toareal på indtil350 m2. 

Stk. 3. Butikker, som udelukkende forhandler udsalgsvarer, må 
dog etableres med et salgsareal på indtil6OO m2. 

Stk. 4. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller 
indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, 
bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning ti1 
virksomheden. 

Stk. 5. Inden for delområde 1 må den enkelte virksomheds bidrag 
- målt udendrxs - ti1 det Ekvivalente korrigerede st0jniveau i 
dB(A) i intet punkt i området - uden for virksomhedens egen 



Erhvervsområde Stk. 7. Området må kun anvendes ti1 erhvervsformål. 

grund - overstige de nedenfor anforte vrerdier: 
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00: 55 dB(A) 
Lordag kl. 07.00-14.00: 55 dB(A) 
Lordag kl. 14.00-18.00: 45 dB(A) 
Son- helligdage og kl. 07.00-18.00: 45 dB(A) 
Aften kl. 18.00-22.00: 45 dB(A) 
Nat kl. 22.00-07.00: 40 dB(A) 

Maksimalvaxdien af stojniveauet må om natten ikke overstige 55 
dB(A). 

Stk. 6. Virksomhedens bidrag ti1 det ekvivalente, korrigerede 
stojniveau i dB(A) må ikke i kolonihaveområdet på matr. nr. 19au, 
Vorup By, Vorup overstige de nedenfor anforte werdier: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00: 45 dB(A) 
Lordag kl. 07.00-14.00: 45 dB(A) 
Lordag kl. 14.00-18.00: 40 dB(A) 
Son- helligdage og kl. 07.00-18.00: 40 dB(A) 
Aften kl. 18.00-22.00: 40 dB(A) 
Nat kl. 22.00-07.00: 35 dB(A) 

Maksimalvaxdien af stojniveauet må om natten ikke overstige 50 
dB(A). 

Delområde II 

Der må kun opfores eller indrettes bebyggelse ti1 eller udmes er- 
hverv som folgende: 

Lettere industri, lager- og werkstedsvirksomhed, service- og for- 
retningsvirksamhed og lignende virksomhed. 

Der rna inden for området kun tuloves virksomhed, som ikke eller 
kun i ubetydelig grad medforer gener i form af stoj, i-ystelser, 
luftforurening eller lugt. 

Ingen dagligvarebutikker Stk. 8. Inden foi &nr&det må der ikke etableres dagligvarebutik- 
ker. 

Ovrige butikker Stk. 9. Udvalgsvarebutikker må etableres med et salgsareal på 
indtil600 m2. 

Boliger på serIige vilkår Stk. 10. Byrådet kan, når det skonnes absolut nodvendigt, til- 
lade, at der på hver ejendom opfores eller indrettes en bolig for en 
ti1 virksomheden knyttet person, når det af hensyn ti1 virksomhe- 
dens forsvarlige drift er påkraxet, at der uden for normal arbejds- 
tid er en person i virksomhedens urniddelbare merhed. 



St0jgranser 

Erhvervsområde 

1 forbindelse med etablering af en bolig vi1 byrådet stille szrlige 
krav ti1 boligens placering og indretning, således at det indend0rs 
st0jniveau i boligens opholdsrum hidr0rende fra virksomheden 
ikke overstiger 30 dB(A). 

Stk. 11. Inden for delområde II må den enkelte virksomshed bi- 
drag - målt udend0rs - ti1 det zekvivalente, korrigerede st0jniveau 
i dB(A) i intet punkt i området - inden for virksomhedens egen 
grund - overstige 60 dB(A). 

Stk. 12. Virksomhedens bidrag ti1 det akvivalente, korrigerede 
st0jniveau i dB(A) må i delområde 1 ikke overstige de i 0 2, stk. 5 
nzvnte vaxdier og må endvidere i kolonihaveområdet på matr. nr. 
19au, Vorup By, Vorup ikke overstige de i 0 2, stk. 6 nrevnte vax- 
dier. 

Delområde III 

Stk. 13. Området må kun anvendes ti1 erhvervsformål. 

Der må kun opf0res eller indrettes bebyggelse ti1 eller ud0ves er- 
hverv som f0lgende: 

Industri- og st0rre vaxkstedsvirksomhed, samt entreprerwr- og 
oplagsvirksomhed. 

Der må ikke inden for området ud0ves virksomhed hvortil der af 
hensyn ti1 forebyggelse af forurening må stilles betydelige af- 
standskrav eller andre wrlige beliggenheds-krav, jfr. miljøbe- 
skyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anled- 
ning ti1 vaxentlige st0j-, luftforurenings- eller lugtgener og som 
derfor b0r placeres i betydelig afstand fra forureningsf0lsomme 
arealanvendelser. 

Ingen butikker Stk. 14. Der må ikke etableres butikker i området. 

Boliger på saerlige vilkår Stk. 15. Byrådet kan, når det skinnes absolut rwdvendigt, tillade, 
at der på hver ejendom opf0res eller indrettes en bolig for en ti1 
virksomheden knyttet person, når det af hensyn ti1 virksombedens 
forsvarlige drift er påkrzvet, at der uden for normal arbejdstid er 
en person i virksomhedens urniddelbare merhed. 
1 forbindelse med etablering af en bolig vi1 byrådet stille saxlige 
krav ti1 boligens placering og indretning, således at det indend0rs 
strajniveau i boligens opholdsrum hidr0rende fra virksomheden 
ikke overstiger 30 dB(A). 

Starjgraenser Stk. 16. Inden for delområde III må den enkelte virksomheds bi- 
drag - malt udend0rs - ti1 det Ekvivalente, korrigerede st0jniveau 
i (IB(A) i intet punkt i området - uden for virksomhedens egen 
grund - overstige 60 dB(A). 
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§3 

Udstykningsplan 

Grundstwrelser 

§4 

Nye veje 

Vendepladser Vejene H-1 og J-K udfores med vendeplads som vist på kortbilag 
nr. 2. 

Hjwneafskaeringer Stk. 2. Ved vejtilslutningen skal hjnrnerne på de tilstodende ejen- 
domme afskaxes som vist på kortbilag nr. 2 (7~7 m langs vejskel). 

Adgang til Hammelvej Stk. 3. Nye ejendomme, som udstykkes langs Hammelvej, må 
ikke have direkte vejadgang ti1 Hammelvej . 

Allé-plantning Stk. 4. Langs vej A-B, Frederiksdalvej , plantes allé-trzer. 

Stk. 17. Virksomhedens bidrag ti1 det ekvivalente, korrigerede 
stojniveau i dB(A) må i delområde 1 ikke overstige de i 8 2, stk. 5 
nawnte vaxdier og må endvidere i kolonihaveområdet på matr. nr. 
19au, Vorup By, Vorup ikke overstige de i 9 2, stk. 6 nzvnte vax- 
dier. 

0 3 UDSTYKNINGER 

Stk. 1. Udstykning må ske i overensstemmelse med principperne 
i den på kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan. 

Stk. 2. Grunde må ikke udstykkes med en storrelse, der er min- 
dre end 2.000 m2. 

0 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der udlzegges areal ti1 folgende nye veje med beliggenhed 
som vist på kortbilag nr. 2: *) **) 

Vejen A-B (Frederiksdalsvej) i en bredde af 18 m. 
Vejene C-F-D 

E-F 
E-G-J og i en bredde af 12 m. 

H-1 

Stien a-b i en bredde af 6 m. 

____ 
*) Bestemmelseme omudkeg af nye veje er ikke ti1 hinder for etableringen af yderligereveje i om- 

radet 

**) Det forudszttes, at vejen A-B klassiticeres som offentlig og at vejene C-F-D, E-F, E-G-J samt 
H-1 klassiticeres som private ftellesveje. 
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Byggelinier l ) 

Byggelinier Stk. 5. Langs Hammelvej pålagges en byggelinie i en afstand på 
15 m fra vejskel. 

Stk. 6. Langs alle ovrige veje i lokalplanens område pålazgges 
byggelinier med en afstand på 5 m fra vejskel. Arealet mellem 
byggelinie og vejskel må ikke anvendes ti1 nogen form for bebyg- 
gelse. 

Parkering 

Parkeringskrav Stk. 7. Der skal inderettes parkeringspladser svarende ti1 mindst 
1 parkeringsplads for hver 50 m2 bruttoetageareal. 

Parkeringskrav for butikker Stk. 8. Såfremt der inden for området opfores eller indrettes byg- 
ninger til forretningsvirksamhed, skal der ti1 disse virksomheder 
indrettes 1 parkeringsplads for hver 25 m2 bruttoetageareal. 

95 

El-ledninger i jord 

§6 9 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Bebyggelsesprocent 

5 5 SPOR- OG LEDNINGSANLJEG 

Stk. 1. El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må kurr udfores 
som jordkabler. **) ***) . 

Delområde I 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 100. 

---- 

*) Den eksisterende byggelinie langs motorvejens vest-side (vist pa kortbilag nr. 1) 
forudsaettes reduceret ti1 et omfang som vist ph kortbilag nr. 2. Randers kom- 
mtme vi1 optage forhandling med Vejdirektoratet om den endelige udstr&ning 
af byggeliniep!tlaegget (se ogs8 denne lokalplans kap. 11, stk. 1). 

**) Den eksisterende hojsprendingsmast pA hjemet ved Hammelvej og fraloxslen 
fra motorvejen bevates med den nuvaxnde placering. 

***) Den eksisterende transformerstation ved gartneriets indkmsel fra Hammelvej 
vi1 blive flyttet i forbindelse med byggemodningen af lokalplanens omr&de. 
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Bebygget areal 

Bygningshajde 

Opfsrelse i byggelinie 

Afstand til skel 

Bebyggelsesprocent 

Bebygget areal 

Bygningshojde 

Afstand til skel 

97 

Materialevalg 

Skilte og reklamer 

Åbne beplantningsbaelter 

Stk. 2. Det bebyggede areal for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 50% af ejendommens grundareal. 

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervzeg eller tagflade må gives 
en hojde, der overstiger 10 m over terran. Byrådet kan tillade, at 
en bygning eller dele af en bygning opfores i storre hojde, såfremt 
saxlige hensyn ti1 virksomhedens drift eller indretning nodven- 
diggar det. 

Stk. 4. Administrationsbygninger og eventuelle udstillingsbyg- 
ninger skal opfores med facade i byggelinie mod Hammelvej eller 
i skrå oversigtslinie, som Århus Amtsråd måtte ptiazgge i forbin- 
delse med etableringen af adgangsvejen, vej A-B, Frederiksdal- 
vej , ti1 området. Arealet mellem byggelinie og vejskel mod Ham- 
melvej må ikke anvendes ti1 parkering, ti1 oplag eller som 
opholdsareal . 

Stk. 5. Bygninger må ikke opfores naxmere ske1 mod nabo end 
5,0 m. 

Delområde II og III 

Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 100. 

Stk. 7. Det bebyggede areal på den enkelte ejendom må ikke over- 
stige 50% af ejendommens grundareal. 

Stk. 8. Intet punkt af en bygnings ydervzeg eller tagflade må gives 
en hojde, der overstiger 13 m over terrax. Byrådet kan tillade, at 
en bygning eller dele af en bygning opfores i storre hojde, såfremt 
saxlige hensyn ti1 virksomhedens drift eller indretning nodven- 
diggar det. 

Stk. 9. Bygninger må ikke opfores nzermere ske1 mod nabo end 
5,0 m. 

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Stk. 1. Ti1 udvendige bygningssider og tagflader må ikke anven- 
des materialer, som efter byrådets skon virker skammende. 

Stk. 2. 1 byggeliniearealerne langs Hammelvej og motorvejen 
må der ikke fmdes reklamering og skiltning sted. 

0 8 UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. De med lys tone-raster på kortbilag nr. 2 viste arealer ud- 
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hegges som beplantningsbzlter. 

Beplantningsbzlter 

Ubebyggede arealer 

Terraenreguleringer 

99 

Naturgaspligt 

§ 10 

Medlemspligt 

Oprettelsestidspunkt 

Arbejdsområde 

Vedtzgter 

8 11 

Beplantningsbzeltet skal fremstå som et åbent parklignende om- 
råde med grupper af trzeer i et areal tilsået med grzs. 

Inden for beplantningsbazlterne kan der etableres et eller flere of- 
fentlige beskyttelsesrum. Den nax-mere placering af disse rum 
skal aftales mellem teknisk forvaltning og civilforsvaret. 

Stk. 2. De med mark tone-raster på kortbilag nr. 2 viste 10 m 
brede arealer udlzegges som beplantningsbaAter med skovagtig 
beplantning. 

Stk. 3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzestelse eller 
lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden 
ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 

Stk. 4. Terraznreguleringer på mere end +/- 1,O m i forhold ti1 det 
eksisterende terrax, må kun foretages med byrådets tilladelse. 

6 9 FORUDSAETNING FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke ta- 
ges i brug for denne er tilsluttet naturgasforsyningen fra Naturgas- 
selskab Midt-Nord (bygningsopvarmning) . 

5 10 GRUNDEJERFORENING 

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

Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 75 % af de 
udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet krzver det. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse 
af beplantningsbzelterne nzevnt i $8, stk. 1 og 2 samt de af vejene 
i lokalplanens område som fir status som private fzellesveje, jfr. 
fodnote på side 9. 

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

§ 11 EVENTUELLE TILLADELSER ELLER 
DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke ske ax- 
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§ 12 

dringer af eksisterende vejforhold f0r der er opnået tilladelse her- 
ti1 fra Vejdirektoratet . 

Stk. 2. Gennemførelsen af naxwerende lokalplan kræver Land- 
brugsministeriets tilladelse i medfør af landbrugsloven. Matr. nr. 
17bk, Vorup By, Vorup er undergivet bestemmelser om land- 
brugspligt . 

0 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd, den 16. januar 1989. 

Randers, den 18. januar 1989. 

Keld Hiittel 
borgmester 

1 henhold ti1 kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan 
endeligt. 

På byrådets vegne 12. juni 1989. 

Keld Hiittel 
borgmester 








