LOKALPLAN

NR. 240

ERHVERVSOMRADE VED HAMMELVEJ,
2. etape

KORTFATTET BESKRIVELSE
Lokalplanensomride ligger urniddelbart vest for motorvejen og
syd-ostfor forste etapeaf erhvervsområdetved Frederiksdalvej.
Området har en storrelsepå ca. 270.000 m2og anvendesi dag
ti1 landbrugsformål.Arealet skal fkemtidigt anvendessom erhvervsområde.
Området opdelesi 2 delområder.1 det ene delområde bliver der .
mulighed for at etablerestnrrreproduktionsvirksamhederog
lignende.1 det andet kan der etablereset forsinkelsesbassinfor
regnvand.
Lokalplanen indeholder.endviderebestemmelser-ombeplantningsbrelteromkring hele erhvervsområdet.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Forandringer
nen

skal falge pla-

Hidtil lovlig anvendelse
forts&tte

kan

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelse aflokalplanenmå ejendommeneifolge Planlovens$ 18 kun udstykkes,
bebyggeseller i ovrigt anvendesi overensstemmelsemed planens
bestemmelser.
Den eksisterendelovlige anvendelseafen ejendom kan fortsaette
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv pligt ti1 at
udfore de anlreg,der er indeholdt i planen.
Byrådet kan give dispensationfra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med princippernei planen.
Mere vzesentligeafvigelserfia lokalplanen kan kun gennemfores
ved en ny lokalplan.

Offentligt formål:
h4ulighedfor at ktwve arealet overtaget af
kommunen

Mulighed for ekspropriation

Overfwsel

til byzone

En del af lokalplanensområdeudheggesti1 offentlige formål. Det
betyder at ejerenkan krawe ejendommenovertaget af kommunen mod erstatning.Ifolge Planlovens0 48 er der dog bestemte
forudsretninger,som skal opeldes, for dette krav kan gores gzldende.
Ifolge $47 i Planlovenkan byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme,når ekspropriationen
vi1vaxe af wesentlig betydning for virkeliggorelse af lokalplanen.
Starrstedelenaflokalplanens område overfores ti1 byzone. Retsvirkningerne heraf fiemgår blandt andet af lov om fngnrrelsesafgift (lovbekendtgorelsenr. 549 af 9. juli 1991 med senererendringer).
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LOKALPLANEN OG DEN OVRIGE PLANMGNING
Kommuneplan

Randers 1993

1 kommuneplanener lokalplanområdetbeliggendeinden for lokalområdeHaslund, område 18.

Lokalplanrammer

1 kommuneplanenhar lokalplanensområde betegnelsenE-59.
Lokalplanrammerneforbeholder omridet ti1 industri-, lager-,
vognrixndsvirksomhedog lignende. Af hensynti1 den senere
udbygning af boligområderneomkring Haslund vi1den yderste
rzkke grunde mod den grnrnnekile mellem erhvervsområdetog
Haslund fortrinsvis blive forbeholdt virksomheder, der ikke vi1
give anledningti1 forureningsgener.

Langtidsskitse

1 kommuneplantillazgnr. 6, som byråidetvedtog i forbindelse
med tilvejebringelsenaf lokalplan nr. 2 18 - Erhvervsområdeved
Hammelvej,visesen langtids&itse for udnyttelsenaf arealerne
langsmotorvejensvestsidefia HAmrnelvejti1 Hadstenvej. 1 denne skitsevisesudbygningsmulighedernefor et erhvervsområde
langs motorvejen, opdelt i etaper, hvoraf dennelokalplan udgnrr
2. etape. 1 skitsenvisesogså den ovenfor nawnte mulige udbygning af boligområderneved Haslund.
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Zoneforhold

Ved den endeligevedtagelseaf dennelokalplan overfares lokalplanensdelområde1 ti1 byzone.

Strajforhold

Lokalplanen fastlzegger,at stajniveauetfra en virksomhed i lokalplanensområdeikke må overstige 60 dB(A) døgqet rundt,
målt udendws, i noget punkt i området uden for virksomhedens
egengrund. 1 regionplanenforeskrives, at nye erhvervsområder
ikke må give et starre støjbidragi eksisterendeeller nye boligområder end 35 dB(A) om natten (det mest kritiske tidspunkt).
De fremtidige boligområder ost for Haslund vi1vaxe omfättet af
regionplanensbestemmelserfor st0jfnrlsommearealanvendelser.
Derfor setter lokalplanengrzenserfor virksomhedernesbidrag ti1
støjniveauet- målt udendm-s- i en afstandaf 100 m fia lokalplanenssydvest-grznse,svarendeti1 regionplanensbestemmelser.

St0j ved eksisterende

bolig

Lokalplanen omfatter en tidligere landbrugsejendommed tillrendebolig. Boligen vi1- uansetlokalplanensbestemmelserfortsat kunne anvendessom sådan,og derfor er der i lokalplanen
indf0jet bestemmelserfor virksomhedernesstgjpåvirkning af
dennebolig.

Ovrige miljPrforhold

Ud over lokalplanensst0jbestemmelservi1miljnrbesky&lseslovgivningensbestemmelserfor erhvervsvirksomhedernespåvirkning af omgivelsernemed stav, ophxningsmidler, lugt og vibrationer vaxe gzldende.
For erhvervsvirksomheder,der liggei nax boligen på matr. nr. 7a
Vorup eller ligger i de yderste razkkeraf grunde mod sydvest
(over mod det fremtidige boligområde ved Haslund) kan der
blive tale om at skaxpe kravenemod dissepåvirkninger.

Placering i forhold til det
overordnede vejnet

Området ligger op ti1 motorvejen, hvorfra der er fri udsigt over
området. Som det fremgår af langtidsskitsener der et nordvendt.
tilslutningsanlzg ti1 motorvejen ved Hammelvej og et fuldt tilslutningsanlzegved Sdr. Borup.

Vejforhold

Lokalplanensområde får vejadgangti1 det overordnedevejnet
via forlangelsen af Frederiksdalvej.Frederiksdalvejpåtax&es
seneref0rt igennemti1 Hadstenvej(se langtidsskitsen).Den
naxmereudformning og placering af tilslutningen ti1 Hadstenvej
afg0resfrxst, når det endeligeprojekt for motortrafikvejen syd
om Assentoft kendes.
Gennemfarelsenaf lokalplanenvi1endviderebetyde, at Haslund
Klostervej skal omlazggespå den del af strxkningen, som går
gennemlokalplanområdet.
Det er endvidereplanlagt, at den del af Haslund Klostervej, som
ligger 0st for Frederiksdalvej,kan forstaxkes, så den kan bruges
som adgangfor området fra Karlsbergvej indtil Frederiksdalvej
bliver f0rt helt igennemti1 Hadstenvej.

Kollektiv trafik

Området betjenesi ojeblikket fra Hammelvej af bybusrute nr. 1
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1 det nordvestligehjarrneaf delområdeII ligger der en af Randers
kommunaleVErkers vandboringer,som er etableret som en produktionsboring, men som i øjeblikket Cmgerersom prme- og
kontrolboring.
På grund af afstandskraveneti1 placering af kemioplag og regnvandsbassini forhold ti1 en produktionsboring må det p&gnes,
at boringen skal flyttes, eller at boringen skal ombyggesti1 kun at
fungere som prnrve-og kontrolboring.

Vandboring

Fredsskovspligtigt

Spildevandsplan

areal

På matr. nr. 9ad Haslund by, Haslund ligger et ca. 18000m2stort
skovareal.Da kommunenovertog arealerneved årsskiftet
1989/90blev dette skovarealautomatisk fiedssk6v. Randers
Kommune har derfor forespurgt Skov- og Naturstyrelsen, Fussinge Statsskovdistriktom mulighedenfor at ophaevefiedsskovspligtenpå dette areal.
FussingaStatsskovdistrikthar tilkendegivet, at man er indstillet
på at oph=ve fiedsskovspligtenuden at ville krzve erstatningsareal ti1 ny skov. Ansqgning herom skal ske inden 1. marts 20 15.
Lokalplanensområde ligger uden for den godkendte spildevandsplan. Der skal derfor udarbejdesog godkendeset tilkeg ti1
spildevandsplanenfor RandersKommune.

FORSYNINGSFORHOLD
Varmeforsyning

Ny bebyggelsei området skal opvarmesmed naturgas.Der vi1
ligeledesvzeremulighed for at få gas ti1 protes-varme. Naturgasforsyningenvaretagesaf NaturgasselskabMidt-Nord.

Vandforsyning

Lokalplanensområde ligger i RandersKommunale Vaxkers
vandforsyningsområde.
.
Forsyningsgrznsenmellem RandersKommunale Vaxkers og
ELRO’s forsyningsområderpasserertwers igennemlokalplanens
område. Indtil andet er &alt mellem de to forsyningsselskaber,
vi1RandersKommunale Vaxker forsyne hele områder med
elektricitet i fortsuttelse af den alleredeetableredeelforsyning af
1. etapeaf erhvervsområdetvest for motorvejen.

Elforsyning
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LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1 henholdti1 Planloven(lovbekendtg0relsenr. 563 af 30. juni
1997) fastszttes hervedfølgendebestemmelserfor det i $ 1
nawnte område:

LOKALPLANENS FORMAL

.

Det er dennelokalplans form&1at sikre:
Lokalisering af erhvervsvirksomhedeme
generer mindst muligt

s& de

af produktforretninger

mressigtmest problematiskevirksomheder placereslaengstmuligt fia de fiemtidige boligområder nordnrstfor Haslund,
at der etableres beplantningsbzlter omkring erhvervsområdet
for visuelt at afgrænseog opdele de enkelte etaper af erhvervsområdet langs motorvejen,

Visuel opdeling af etapeme

Visuel afskwmning
lign.

at området som erhvervsområdeopdeles sådan,at de miljnr-

og

at der etableressztlige beplantningsbaelteromkring virksomhe-

der med store udendgrsoplag,
at området får sågod trafikal adgangsom muligt for på den

Vejnettet planlregges, så trafikken generer
mindst muligt

Mulighed for etablering af rundkersel, så uvedkommende tra$k gennem Haslund undgas

mådeat sikre, at omgivelserneikke generesurwdigt af uvedkommendetrafik samt
at der sikresmulighed for at etablereen rundknrrselved Haslund

Klostervej; tilslutning ti1 vejsystemeti lokalplanområdet som
vendernulighedog som adgangsbegraxxningti1 Haslund Klostervej for uvedkommendelastvagnstrafik.
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0 1 LOKALPLANENS OMRADE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og
omfatter falgende matrikelnumre: 9ad og del af9f Haslund by,
Haslund, 3c og del af3a Sdr Borup by, Haslund, 7a, del af7gx,
del af 8mt og del af 122 Vorup by, Vorup samt alle ejendomme,
der efter den 3 1.januar 1996 udstykkes fra de’rwvnte ejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanensområde opdelesi delområderne1 og II
som vist på kortbilag nr. 1.

Overfnrrsel til byzone

Stk. 3. Med byrådetsoffentlige bekendtwrelse af den endeligt
vedtagnelokalplan overf!@res
delområde1 fia landzone ti1 byzone.
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§2

5 2 OMRADETS ANVENDELSE
DelomAde

I

ErhvervsomrAde

Stk. 1. Området må kqn anvendesti1 erhvervsformål.
Der må kun opfnrreseller indrettes bebyggelseti1 eller udwes
erhverv som fnrlgende:,Industri- og sttirre vaxkstedsvirksomhed,
samt entreprerwr-og oplagsvirksomhed.
Der må ikke i området udwes virksomhed, hvor der af hensynti1
forebyggelseaf forurening må stilles betydelige afstandskrav
eller andre saerligebeliggenhedskrav.Dette gaeldervirksomhed,
som giver anledningti1 vaxentlige stlaj-,lufiforurenings- , lugteller vibrationsgenerog som detior b0r placeresi betydelig afstandfia forureningsfnrlsommearealanvendelser.

Ingen butikker

Stk. 2. Der må ikke etableresbutikker området.

Strajgraenser

Stk. 3. 1 delområde1 må den enkelte virksomheds bidrag - målt
udendnrrs- ti1 det ekvivalente, korrigerede stajniveau i dB(A) i
intet punkt i området - uden for virksomhedensegen grund overstige60 dB(A).
Stk. 4. Virksomhedensbidrag ti1 det ekvivalente, korrigerede
st0jniveaui <IB(A) må i en afstandaf 100 m vest for det vestlige
beplantningsbzlteikke -overstigefarlgendevaxdier:
Mandag - fredag
Lardag
Lgrdag
Snrn-og helligdage
Aften
Nat

kl. 07.00-18.00:
kl. 07.00-14.00:
kl. 14.00-18.00:
kl. 07.00-18.00:
kl. 18.00-22.00:
kl. 22.00-07.00:

45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)

Maksimalvzrdien af st0jniveauetmå om natten ikke overstige 50
dB(A) (100 m-graxsen er vist på kortbilag nr. 2. ).
Stk. 5. Indtil ejendommenmatr. nr. 7a Vorup by, Vorup tages i
brug i overensstemmelse
med bestemmelsemeovenfor i stk. 1
må virksomhedensbidrag ti1 det zkvivalente, korrigerede stajniveau i dB(A) i intet punkt ved dennebolig og på de tilbrende
opholdsarealerotrerstigefalgende vaxdier:
Mandag - fredag
Lnrrdag
Lardag
San- og helligdage
Aflen
Nat

kl. 07.00-18.00:
kl. 07.00-14.00:
kl. 14.00-18.00:
kl. 07.00-18.00:
kl. 18.00-22.00:
kl. 22.00-07.00:

55 dB(A)
55 dB(A)
45 <IB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
40 <IB(A)

Maksimalvaxdienaf støjniveauetmå om natten ikke overstige 55
dB(A).
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Delomr&de II
Offentligt område:
Forsinkelsesbassin
vand

for regn-

Stk. 6. Området udkeggesti1 offentligt område som forsinkelsesbassinfor regnvand.

,§3

‘j 3 UDSTYKNINGER

Udstykningsplan

Stk. 1. Udstykning skal ske i overensstemmelsemed principperne i den på kortbilag nr. 2. viste udstykningsplan.

Grundstrwrelser

Stk. 2. Grunde må ikke udstykkes med en starrelse,der er mindre end 2.000 m2.Der skal kunne indskrives et rektangel med en
starrrelsepå 30m x 40m på hver grund.

§4

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Nye veje

Stk. 1. Der udlzeggesareal ti1 falgende nye veje med beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2: *)
Vej A-B-C (Frederiksdalvejsforlzengelse)i en bredde af 18 m,
Vej B-F-D (Haslund Klostervejs forlsgning) i en bredde af 12m
Vej E-F-G (forlzengelseaf Furvej) i en bredde af 12m,
Vej B-H, vej G-H-1 og vej 1-Ji en bredde af 12 m.
De nzevntevejudlzg er ikke ti1 hinder for, at der anlzgges flere
veje i området.

Hjnrrneafskaxinger

Stk. 2. Ved vejtilslutninger skal hjomeme på de tilst0dende
ejendoinmeafskaxessom vist på kortbilag nr. 2. Afskaxingeme
skal vaxe 7 x 7 m langsvejskel.

All&plantning

Stk. 3. Langs vej A-B-C, Frederiksdalvejsforl&gelse, plantes’
allé-trser.

Rundknrrsel

Stk. 4. Ved vej B-F-D’s krydsning med vej E-J-F-G (ved punktet “F”), skal der etableresen rundbrsel, hvis udvendige radius
(ved vejskel) mindst skal were 20 m. Rundbrslen kan eventuelt
undladesi tilfzlde af, at Furvej forlznges med vejstykket E-F.
Stk. 5. Haslund Klostervejs forlzgning (vejstykket D-F) udfares
med en belzegningsbredde
på ca. 5,50m (sammebredde som
Haslund Klostervej har i dag).

Adgangsbegrensning
deriksdalvej

til Fre-

Stk. 6. Der må ikke vaxe direkte adgangti1 vej A-C
(Frederiksdalvejsforlazngelse)fra de tilgrznsende ejendomme.

*)Det forudsa%tes,at vejene A-B-C og B-F-D klassificeres som offentlige,
og at vejeneE-F-G, G-H-1 og 1-Jklassificeres som private fzellesveje.
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Byggelinier

Byggeliniei

Stk. 7. Langs alle veje i lokalplanensområde pålsegges
byggelinier med en afstandpå 5 m fia vejskel. Arealet mellem
byggelinie og vejskel må ikke anvendesti1 nogen form for bebyggelse
Parkering
Parkeringskrav

Stk. 8. Der skal indrettes parkeringspladsersvarendeti1 mindst
1 parkeringspladsfor hver 50 rnzbruttoetageareal.

§5

5 5 SPOR- OG LEDNINGSANWG

El-ledninger

i jord

Stk. 1. El-ledninger, herunderti1 vejbelysning,må kun udfnres
somjordkabler.

§6

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsesprocent

Stk. 1. Bebyggelsesprocentenfor den enkelte ejendom må ikke
overstige 100.

Bebygget areal

Stk. 2. Det bebyggedeareal for den enkelte ejendom må ikke
overstige 50% af ejendommensgrundareal.

Bygningshrajde

Stk. 3. Intet punkt af en bygningsydervzg eller tagflade må
gives en hojde, der overstiger 13 m over terrssn.Byrådet kan
tillade, at en bygning eller dele afen bygning opfores i storre
hojde, hvis saxlige hensynti1 virksomhedensdrift eller indretning
nodvendiggordet.

Afstand til ske1

Stk. 4. Bygninger må ikke opfores naxmere ske1mod nabo end
$0 m.

§7

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRADEN

Materialevalg

Stk. 1. Ti1 udvendigebygningssiderog tagtlader må ikke anvendes materialer, som efter byrådetsskon virker skaxnmende

Skilte og reklamer

Stk. 2. Der må ikke opssettesskilte og reklamer i byggeliniearealemelangs motorvejen.

§8

5 8 UBEBYGGEDE AREALER *)

Regnvandsbassin

Stk. 1. Delområde II udlzgges ti1 fremtidig anvendelsesom
regnvandsbassin.Arealet må derhorikke bebygges.
‘) BeplantningsbAteme omkring lokalplanens område etableresaf Randers
Kommune. Beplantningsbzzltemevi1 senereblive tilsk0det grundejerforeningen, som derefier skal ferestådrift og vedligeholdelse af disse,jf. 8 10,
stk. 3 nedenfor.
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Abne beplantningsbaelter

Stk. 2. De med lys tonerasterpå kortbilag nr. 2 viste arealer
udlreggessom beplantningsbaAter.Beplantningsbseltetskal
fremstå som et åbent parklignendeområde med grupper af træer
i et arealtilsået med grax.

Beplantningsbalter

Stk. 3. De med nwrk tonerasterpå kortbilag nr. 2 viste 10 m
brede arealerudlreggessom beplantningsbaAtermed skovagtig
beplantning.

Ubebyggede

Stk. 4. Ubebyggedearealerskal ved beplantning, befzstelse
eller lignendegives et ordentlig udseende,ligesom en passende
orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

arealer

Terrænreguleringer

SerIige bestemmelser
produktforretninger og lign.

Stk. 5. Terrrenreguleringerpå mere end +/-1,0 m i forhold ti1
det eksisterendeterraxr, må kun foretagesmed byrådetstilladelse.
for

Stk. 6. Oplagsvirksomhedermed store udendnrrsoplag skal lave
afskaxmningsforanstaltningeromkring oplagene.
Afskrermningenskal beståaf 5m brede beplantningsba9ter,der
visuelt skaxmer af for indblik ti1 oplagsarealet.
Udendarsoplag må ikke etableresfar afskaxmningsforanstaltningeme er etableret.
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5 9 FORUDSETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY
BEBYGGELSE

Naturgaspligt

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke tages i brug fnrr,den er tilsluttet
naturgasforsyrtingenfia NaturgasselskabMidt-Nord
(bygningsopvarmning).

§10

Q 10 GRUNDEJERFORENING

Medlemspligt

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforeningmed medlemspligt for samtligeejere af grunde inden for lokalplanens område.

Oprettelsestidspunkt

Stk. 2. Grundejerforeningenskal oprettes senest,når 75 % af de
udstykkedegrunde er solgt, eller når byrådet krxver det.

Arbejdsopgaver

Stk. 3. Grundejerforeningenskal forestå drift og vedligeholdelse
af beplantningsbselteme
nrevnti $8, stk. 2 og 3 samt de afvejene
i lokalplanensområde, som får statussom private fzllesveje, jf
fodnote på side 8.

Vedtagter

’

Stk. 4. Grundejerforeningensvedtagter skal godkendesafbyrådet.
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§ 11

Q 11 EVENTUELLE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Landbrugspligt

Stk. 1. Gennemfarrelsen
af dennelokalplan krzeverLandbrugsministerietstilladelse i medfar af landbrugsloven.Ejendommene:
9f Haslund by, Haslund, 3a Sdr. Borup by, Haslund og 122 Vorup by, Vorup er undergivetbestemmelserom landbrugspligt.

Fredsskov

Stk. 2. Uansetbestemmelsemei dennelokalplan må der ikke
ske axdringer i de eksisterendeforhold omkring skovarealetpå
matr. nr. 9 ad Haslundby, Haslund, frx fiedsskovspligten er
blevet ophsevet.
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0 12 OPWVELSE

AF LOKALPLAN

Stk. 1. Den afRanders Byråd den 12.juni 1989 vedtagnelokalplan nr. 2 18 - Erhvervsområdeved Hammelvej,
“Frederiksdalvej”ophswesfor så vidt angår den del, der omfattes af dennelokalplan.

§13

8 13 VEDTAGELSESPATEGNING
Lokalplanforslaget er vedtaget af RandersByråd den 18. matts
1996 og offentliggwes efter regleme herom i Planloven.

Keld Hüttel

Borgmester
1 henholdti1 Planlovenvedtagesforanståendelokalplan endeligt.
RandersByråd den 1.0.september1997

Keld Hüttel

Borgmester

