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Lokalplanensområdeer beliggendevestfor Minervavej i Paderup
og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*.
Inden for lokalplanensomradekan der opfnrresca. 135almennyttige udlejningsboliger. på nuvaxendetidspunkt er det hensigten,
at bebyggelsenskal opfores i 5 etaper med ca. 30 boliger i hver.
Det er tanken, at adgangenti1 området skal skefra Tritonvej for SA
vidt angArbiltrafik og fra Tritonvej og Minervavej for såvidt angår
gåendefaxdsel.
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Hvis forandringer er snsket,
skal de falge planen

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaf lokalplanen, må ejendomme,der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens$31 kun udstykkes, bebyggeseller i ovrigt anvendesi
overensstenunelsemed planensbestemmelser.

Nuvaerende lovlig brug
kan fottsaette

Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan fortsatte
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlag med videre, der er indeholdt i planen.

Evt. dispensation

Bytidet kan meddele dispensationtil mindre vwentlige lempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsa%ringaf, at det
ikke zndrer den saxlige karakter af det område, der sogesskabt
ved lokalplanen.
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Vaesentlige aendringer ny lokalplan

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

Ekspropriation

1henhold ti1 $34 i kommuneplanlovenkan der foretagesekspropriation af privatesejendommeeller rettighederoverejendomme,
nar ekspropriation vi1vaxe af vaxentlig betydning for virkeliggorelsen af lokalplanen.
LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING

Kommuneplanen

Lokalplanens område omfatter det område, som i kommuneplanen er benawnt B97.

Lokalplanrammer

Ormade B97 er forbeholdt til boligformal og antallet af boliger
fastlzgges ti1 ca. 100.Bebyggelsesprocenten
for området må ikke
overstige35, bebyggelsenmå ikke opfores i mere end 2 etagerog
bygningshojdenmå ikke overstige8,5 m.
Lokalplanen er i overensstemmelsemed kommuneplanen.

Bebyggelsens omfang

Lokalplanen giver mulighed for at opfore 14.000m* bruttoetageareal inden for området, og dette giver en bebyggelsesprocentpå
ca. 30 for området som helhed.

Boligantal

Da der i området skal opfores almennyttige boliger, er boligeme
gennemsnitsstorrelsenoget mindre end almindeligt for boligområder, nemlig 74 m*. Der er derfor inden for lokalplanensområde
p&axrkt apfort ca. 135boliger.

Byplanvedtaegt nr. 20

OmrAdeter endvidereomfattetaf partiel byplanvedtzgt nr. 20, der
er en rammebyplanvedtaq$,og der skal derfor udarbejdesen lokalplan inden området kan bebygges.
Byplanvedtxgten ophaxes af denne lokalplan for det område,
som lokalplanen omfatter.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er omfattet af varmeplanen for Randers
kommune som fjemvarmeområde.
Ny bebyggelsei området skal derfor tilsluttes den eksisterende
fjemvarmeforsyning i området.

Vand- og elforsynlng

Vandforsyningenhorer under RanderskommunaleVzrker. Elforsyningenhorer under ELRO.

Spildevand

Lokalplanens område ligger i område B46.9 og B46.10i spildevandsplanen.Området skal kloakeres med separatsystem.Regnvandetledesti1 PaderupMose og spildevandetpumpestil centralrenseanheggetved Kristrup Engvej.
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Vejadgang

Lokalplanområdet får 2 vejadgangefra Tritonvej .
Der skal endvidere etableres vejadgang ti1 områdets S0-lige
hjsme fra Minervavej ad en ny sidevej fra vendepladsennederst
på Minervavej. Denne nye sidevejskal endvideresenerevaxe adgangsvejfor det sydfor beliggendefremtidige boligområde (B98).

Sti

Der udlzgges areal i lokalplanen ti1 en sti gennemlokalplanens
område fra Tritonvej og ti1område B98. Denne sti kan senereforbindes med PaderupMosevej.

Kollektiv trafik

Paderup-områdetbetjenesfor tiden (april 1988)af ruteme nr. 2,
4, 15og 16.

LOKALPLANENS FORMÅL
Det er dennelokalplans formål at sikre
at området kan bebyggesmed almennyttigeudlejningsboliger,
at en del af den nuvaxendeskovbeplantningmod Minervavej bevares,
at der inden anlåg og beplantningaf de fællesfriarealer udarbejdes en beplantningsplan,som skal godkendesaf Randeskommune og
at hver bolig sikres et privat haveareal.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1henholdti1kommuneplanloven(lovbekendtgorelsenr. 391af 22.
juli 1985)fastsa%tes
hetved folgende bestemmelserfor det i $ 1
nawnteområde:
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0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxsessomvist på kortbilag nr. 1og 2 og
omfatter del afmatrnr. 3b og 4a, PaderupBy, Kristrup, samt alle
parceller, der efter den 7. april 1988udstykkesfra de nawnteejendomme.

Byzone

Stk. 2. Lokalplanens område er beliggendei byzone.

§2

8 2 OMRÅDETS ANVENDELSE

Boligområde

Stk. 1. Området må kun anvendesti1 boligformål. Bebyggelsen
må kun beståaf rzkke-, bde- og gårdhuseog lign. t&, lav bebyggelse.
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5 3 UDSTYKNINGER

Udstykningsmulighed

Stk. 1. Lokalplanensområdekan udstykkesi op ti1 5 storparceller *).

§4

0 4 VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD

Nye veje og stier

Stk. 1. Der udheggesarealti1folgendenyevejemed en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 2: **)

Vejbredder

VejeneA-B, C-F og H-1 i enbreddeaf 10m, vejeneB-C-D og E-FG i en bredde af 18m. Stieme a-b og c-d i en bredde af 4 m med
en belzegningsbreddepå 2,5 m.

Parkeringspladser

Stk. 2. Der udheggesareal ti1 parkering svarendeti1 1,5p-plads
pr. bolig.

Parkering på vejareal

Stk. 3. En del af denparkering nswnt i stk. 2 kan anlaggesinden
for de i stk. 1 nazvntevejudlazgfor vejeneB-C-D og E-F-G, såledesat korebanenfar en breddeaf 7 m, og at der på hver side heraf
etableresparkeringspladsermed 5 meters dybde fra korebanekant.

Boligstier

Stk. 4. 1det omfangdenenkeltebolig ikke får direkte vejadgang,
skal adgangenske ad en 2,5 m bred sti med en belzgning på
mindst 2 metersbredde.

Parkering på stiareal

1 forbindelse med disse stiers tilslutning ti1 vej C-F etableresder
parkeringslommer,hvor der kan foregåparkering i begrznset omfang i princippet som vist på illustrationsplanen (kortbilag nr. 3).
Tilslutninger til vej C-F skervia overkorsler,somer fazllesfor såve1stier som parkeringsarealer.

Overksrsler

§5

Q 5 LEDNINGSANLIEG

Jordkabler

El-ledninger herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores som
luftledninger, men må alene udfores somjordkabler.

*) Inden for hver af de mevnte storparceller, kan der opfores et antal boliger svarende til eet stottetilsagn fm boligstyrelsen ti1 almennyttigt boligbyggeri, d.v.s. ca. 25-35 boliger pr. storparcel.
#) Det forudsrettes, at de i lokalplanen udlagte veje, bortset fm vej H-1, udlmgges enten som private
veje (interne veje) eller som privat faellesveje, jfr. regleme herom i lov om private fiellesveje.
Vej H-1 udlaeggessom privat kllesvej. Vejudlqget skal samtidig vsxe vejadgang til det fremtidige
boligomlade B98, som vi1 vmre beliggende pA et areal bestiende af dele af felgende ejendomme:
3b, 4a, 4t og 6n I’aderup By, Kristrup.
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5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Max. 14.000 m*
bruttoetageareal

Stk. 1. Bruttoetagearealetmå ikke overstige 14.000m* *)

Byggefelt

Stk. 2. Al bebyggelseskal placeresinden for de med priksignatur på kortbilag nr. 2 viste arealer.

Illustrationsplan

Stk. 3. Bebyggelsenopf0res i princippet som vist på illustrationsplanen (kortbilag nr. 3).

Bygningshajde

Stk. 4. Inden del af en bygningsyderwegeller tagflade må gives
en lejde, der overstiger 8,5 m over terra=, målt efter regleme
herom i bygningsreglementet.

Byggeri i een etage

Stk. 5. Bebyggelseinden for byggefeltermaxket PI«må kun opf0res i een etage.

Byggeri i to etager

Stk. 6. Bebyggelseinden for byggefeltermzerket*II« må kun opf0res i to etager.

Taghaeldning

Stk. 7. Tagenesvinkel med det vandretteplan skal vaxe mellem
20” og 35”.

FacadehPrjde for byggeri
i een etage

Stk. 8. Bebyggelseinden for byggefeltermzerketPI«må ikke opf0res med en facadelwjde,der overstiger3,5 m, målt fra terraznti1
skaxing mellem facadeog tagflade.
Der vi1 kunne sesbort fra dennebestemmelsei forbindelse med
fzelleshus og glasoverdakkede gangarealer ved opfsrelse af
zldre- og handicapvenligeboliger.

Facadehejde for
byggeri i to etager

Stk. 9. Bebyggelseinden for byggefeltermaxket «II« må ikke opf0res med en facadehøjde,der overstiger6 m, målt fra temen ti1
skaxing mellem facadeog tagflade.
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5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN

Ydervægge

Stk. 1. Ydervzgge opf0res i r0de eller gule teglstenog må kun
fremstå som blank mur eller med berappeteller vandskuretoverflade.

Tage

Stk. 2. Tageneskal d=kkes med r0de eller gule teghagsten.

*)I bruttoetagearealet pi 14.ooOm* er der indeholdt en udbygningsmulighed ph ca. 14 m* pr. bolig,
som forbeholdes ti1 opfalse af en overdszkket terrasse, jfr. bestemmelsen i $7, stk. 4.
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Skiltning

Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted,
undtagetherfra er dog skilte med en storrelsep%indtilO,2 m2,der
må ops&es i eet eksemplar for hver bolig.

Overdaekkede terrasser

Stk. 4. 1 tilfælde af der fremkommer onsker om opforelse af
overdzkkedeterrasser,skal der ti1 Randerskommune fremsendes
en ansogningom principiel godkendelseaf opfnrrelsesmåde,materialer og farver. Dennegodkendelsevi1vaxegzldende for samtlige overdzkkede terrassersom måtte onskesapfort.
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0 8 UBEBYGGEDE AREALER

Opholdsarealer

Stk. 1. Der skal etableres opholdsarealer svarendeti1 mindst
100% af bruttoetagearealet.

Privat opholdsareal

Stk. 2. Ti1hver enkelt bolig skal der etablereset privat opholdsareal på mindst 50% af bruttoetagearealetfor boliger i een etage
og mindst 25 % for boliger i 2 etager.

Bevaring af beplantning

Stk. 3. Den på kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste beplantning m%ikke fjernes uden byrådetsgodkendelse.

Beplantningsplan

Stk. 4. Beplantningog anlag af de fzlles friarealer skal skeefter
en af Randerskornmurre,Park- og Kirkegårdsforvaltningen,godkendt beplantningsplan.
Beplantningsplanenskal endvidere indeholde bestemmelserom
bevaringaf den i stk. 3 nawnteskovbeplantningmod Minervavej.
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5 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGNING
AF NY BEBYGGELSE

Fjernvarmepligt

Stk. 1. Ny bebyggelseinden for lokalplanensområdemå ikke tagesi brug, for bebyggelsener tilsluttet fjemvarmeforsyningenfra
Randerskommunale Vaxker.
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Q 10 OPHIEVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTEGT
Stk. 1. Den under den 8.januar 1976af Planstyrelsengodkendte
partielle byplanvedtzgt nr. 20 for Randerskommune ophawesfor
så vidt angår det af naxvzerendelokalplan omfattedeområde.

§ 11

§ 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Såledesvedtagetaf Randersbyråd, den 6. juni 1988.
Randers,den 8. juni 1988.

Keld Hiittel
borgmester

1 henhold ti1 9 27 i kommuneplanlovenvedtagesforanståendelo-

kalplan endeligt.
På byrådetsvegne

Udvalget for teknik og milis,
den 6. september1988.

Arne Juhl Christensen
udvalgsformnd

