Byplanvedtrgt
20.partiellebyplani Randers
(et center- og boligomride syd for Hammelvej og sst for Arhusvej)

Vedtegt
til 20. partiellebyplani Randers
(et center- og boligomride syd for Hammelvej og ast for Arhusvej)
Rammebyplan for et omride udlagt til center- og boligbebyggelse ved Paderup syd for Hammelvej (A 16) og ost fo-r Arhusvej (A 10).
I medfor af byplanloven (lovbekendtgorelse nr. 63 af 20. februar 1970) fast'
srttes folgende bestemmelserfor det i $ 1 nrvnte omride ved Paderup i Randers kommune, idet der gores opmarksom pi, at detaljerede bestemmelser for
omridets interne plankgning fastkgges i tilleg til nrrvrrende rammebyplan
i takt med omr&dets udbygning.

s1.
Byplanvedtagtens omrAde.
1.. Omridet begrcnsessom vist pi vedhrftede kortbilag nr. L og omfatter
folgendematr.nre.: Ia, 4t, 4u, 4v, 4aa, 4ab,4ac,5s, 5t, 5y, 5af, Sag,5air 5aq,
5as,5at, 5au,6i,6n 38, 39 og 40, samt dele af 3a, 3b, 4a, 5a, 5v, 5x, 5ae,7a
og 37, alle Paderupby, Kristrup sogn,endviderematr.nr. 4b, 5b og 5f, Munkdrup by, Krisrup sogn, samt alle parceller, der efter den 26. april 1974 udstykkes fra de n€vnte ejendomme.
2. Arealet opdelesi omrS.derne
B og C som vist pi vedhrftede kortbilag nr.
2, og reserveres
til falgendeformll:
B. Boligomride.
C. Centeromr&de.

s2.
OmrAdetsanvendelse.
Generellebestemmelser.
Omride B. Boligomride.
l. Omridet mi med nedennavnteundtagelserkun anvendestil boligformil,
der m& kun opforesetagebebyggelse,
rckke-, klynge, girdhuse eller lignende
fB
koncentreretbebyggelse.
2. Ejendommeneml ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.
Medmindre virksomhedenomfaties af stk. 3 og 4, mi der siledesikke p& ejendommen indrettes bebyggelsetil eller udsves-handels-,vognmands-,iabriks-,
vrrksteds- eller oplagsvirksomheder,ligesom der ikke mi lndrettes pensiona-

ter, klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmrssigudlejning.
3. Det er tilladt, at der pl ejendommenedrives sidan virksomhed, som almindeligvis udfores i beboelseslejligheder
eller beboelseshuse,
nir virksomheden
dri_vesaf den, der bebor de-n_
pigrlrdende bolig, og nir virksomhedenefter byridets skon drives pi en sidan mide, at ejendommenskarakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende),kvarterets pr€g
a? boligkvarter ikke brydes eller virksomhedenikki frEmkalderbehov for paf
keringsmuligheder,
som ikke er til stedepi den pigrldende ejendom.
4. Bestemmelserom butik,ler, kollektive anlx.g og lignende til betjening af
boligomr&detfastkgges i tilleg til nrrvrrende r"amirebj'plan.
OmrideC. Centeromride.
5. Inden for omridet mi der ikke opfores eller indrettesbebyggelsetil eller
udoves i!dustri-,_vrrksteds- eller lagervirksomhed.Der m& alene"'opfores
bygninger til offentlige formil, kulturelle forryil, servicefunktionersimt til butiksformil med de for butikkens drift nodvendigelagerrum,vrrksteder og folkerum,,og hvad der efter byr&dets skon i avrigl, holir natttrligt hjemme i centeromridet.o)
Fallesbestemmelser
t'or omrdderneB og C.
6. Der mn inden for omrnderneikke udoves nogen arr af virksomhed, som
ved stov,-1ag, lvgt, stoj, rystelsereller ved sit udseendeeller pi anden mide
efter byridets skon er til ulempe for de ornboende.
7. Inden for omriderne kan opfares transformerstationertil kvarterets daglige forsyning, nir de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke givEs
en hajde af mere end 3 m over terran, og nir de udformes i overensstemmelse
med den avrige bebyggelse.

s3.
Vejforhold.
Ud.legaf nye veje og stier.
1. Der udlegg.esareal til folgende.nye veje og stier med retning og beliggen,
hed som vist pi vedhrftede kortbilag nr. 2.
HovedfordelingsvejA-B i en breddeaf 31,00 m.
Fordelingsvej1 C-D i en breddeaf 18,00m.
Fordelingsvej1 E-F i en bredde af 24,00 m.
Fordelingsvej2 G-HII*K i en bredde af 18,00 m.
Hovedstier i en bredde af min. 7,00 m.
2. Bestemmelserne
om udlrg og. dimensioneringaf yderligere veje. og. stier,
ud over de ovenfor n&vnte, fastlaggesi tillag til nrrvrrende rammebyplan.
3. Stiernesskrring med hovedfordelingsvejen
A-B og fordelingsvejeneC-D,
"
E-F og G-H/I-K Jkal vare niveaufri.
*) For de dele af omride C, der ligger inden for en afstand af 150 m fra eksisterendevejbyggelinie langs Arhusvej (hovedlandevej+lt1 og Hammelvej (hovedlandevej415), fastsattes n€rmere bestemmelser
i tillag til nerverende rammebyplan vedrsrende omridernes anvendelse,udstykning, bebyggelsens
omfang, placering og udformning samt eventuelle stojdempende foranstaltninger.

4. Eksisterendeveje vil blive nedlagt i takt med omridets udbygning.Bestemmelser herom treffes i tilkg til nrrvrrende rammebyplan. Nedlaggelsevil
finde sted efter reglerneherom i vejlovgivningen.
5. Til hovedfordelingsvejenA-B mi der ikke vere direkte adgang for ksrende fardsel fra de tilgransendeejendomme.Eventuel adgangsbegransning
til
fordelingsvej 1 E-F fastlrgges i tillag til narvrrende rammebyplan.
Byggelinier.
6. Langs folgendeveje pikgges byggelinier**)i de nedenfor angivne afstande
som vist p& vedheftedekortbilag nr. 2.
HovedfordelingsvejA-B (fra vejmidte) 50,00 m***).
Fordelingsvej1 C-D (fra vejmidte) 13,50m.
Fordelingsvej1 E-F (fra vejmidte)50,00m***).
Fordelingsvej2 G-H (fra vejmidte)13,50m.
Fordelingsvej2 l-K (fra vejmidte)50,00-***).
7. Der pikgges ligeledesbyggelinieri en afstand af 80 m fra vejmidte langs
Arhusvej samt 90 m fra vejmidte langs Hammelvejo***).

s4.

Udstykninger.
1. Bestemmelser
vedrorendeudstykningervil blive fastlagti tille g til nrrvrrende rammebyplan.
2. De pi vedhrftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste arealer mi ikke
udstykkes til bebyggelse,men udlagges som friarealer til bebyggelseog som
****).
beplantningsbelte*

s5.

Bebyggelsensomfang og placering m. v.
1. Ubebyggedearealerskal ved beplantning,befrstelseelier lignendegives et
ordentligt udseende,ligesomen passendeorden ved oplagring af materialer og
lignendeskal overholdes.
2. De pi vedhaftede kortbilag nr. 2 med priksignatur viste arealer mi ikke
medregnessom grundareal ved beregningenaf den maksimalt tilladelige udnyttelsesgrad.
3. Beplantningpi det i $ 4, stk. 2, nrvnte areal forudsrttes etableretog vedligeholdt af d,eaf vedtagten berarte grundejereefter overenskomstmed kommunen.
*s) Opmerksomhedenhenledespi, at
der er pilagt skri byggeliniertil sikring af oversigtsforholdene ved vejtilslutningernetil hovedfordelingsvejA-B og fordelingsvej 1 C-Di
E-F og fordelingsvej2 G-H/I-K i henhold til bestemmelserne
i lov om offentlige veje.
***) I forbindelse med udarbejdelseaf tillag til nerverende rammebypian samt forud for
pibegyndelsevil der blive sikret de fornodne foranstaltningertil forebygbebyggelsens
gelseaf stojulemper.
****) Opmerksomhedenhenledespi, at byridet vil soge naturfredningslovensbeskyttelseslinier ophavet i forbindelsemed fastlaggelseaf tillrg til nerverende rammebyplan.
*****) Opmerksomhedenhenledesp3, at der langs Arhusvej samt Hammelvej efter aftale med
fredningsplanudvalgetskal etablereset mindst 30 m bredt beplantningsbrlte.

omfang og placering vil
4. Nrrmere bestemmelservedrsrende bebyggelsens
blive fastlagt i tilleg til narverende rammebyplan.
5. Arealet mellem den i $ 3, stk. 7, nxvnte byggelinie langs Arhusvej samt
Hammelvej og indtil 30 m fra vejmidte mi ikke under nogen form benyttes
til oplag, som girdsplads eller pi lignendemide, og mi kun med byridets serByridet kan tillade,
lige tilladelsebenyttessom frrdsels- eller parkeringsarealer.
sisom toiletter, leskrrme og lignende.
at der opforesmindre bebyggelse,

s6.

Bebyggelsensydre fremtreden.
ydre fremtrcdenvil blive fastAIle bestemmelser
vedrorendebebyggelsens
lagt i tillag til nxrvuende rammebyplan.

s7.

Byplanvedtegtensoverholdelse.
For noget byggeri p&begyndes,eller en ejendomshidddige anvendelserndres,
es,skal der - medmindrebyridet ansogesom godkendelsei henhold til byggelovgivningen- forelrgges byridet tegninger,der viser grunden og dens omeivelser samt bygningernes
givelser
bvsningernesbelieeenhed
beliggenhedpi
o& grunden
erur
og deies storrelse,form og
pitrnkte anvendelie
lisesom d-en
den pitrnliti
anvendelseaf byeningerne
bygningerneog grunden
indretnine. ligeiom
lndretning,
skal
srunden ska
byridet kan pise overensstemmelsen
med byplinvedtegten.
byplanvedtegten
oplyses,
oplyses.siledes
es at byridit

s8.
Eksisterende bebyggelse.
Nrrvrrende rammebyplan er ikke til hinder for bibeholdelseaf den eksisterende,lovlige bebyggelse
eller for fortsrttelse af den hidtil lovliggjorte brug
af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagentil anden
anvendelsei strid med rammebyplanensbestemmelser
ml ikke finde sted.

se.

PAtaleret.
Pitaleret ifalge nrrvr,renderammebyplan
har aleneRandersbyrid.

s 10.
Dispensationfra og @ndringer i rammebyplanen.
7. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne
i nrrverende rammebyplan kan indrsmmesaf Randersbyrid, sifremt karakterenaf det kvarter, som
byplanen ssger at skabe eller fastholde, ikke derved rndres.
2. ,lEndringer i rammebyplanenkan ske efter Randersbyrids vedtagelseog
med planstyrelsensgodkendelseefter reglerneom vedtagelseog godkendelseaf
nye byplaner.
Vedtagelses- og stadfastelsespategning.
Siledes vedtagetaf Randersbyrld.
RANDERS, den tr0. november1975.
K. Gjatrup
Borgmester

nr. 63 af 20. februar
I medfsr af S 1 i lov om byplaner, lovbek^endtgsrelse
forslag til partiel byg7d,-ird.""dei
ve-dtagne
byrid
Randers
if
foransti"nde
f
planvedtcgt nr. 20 (rammebyplan for et omride udlagt til center- Qg boltgl"Uygg.irJ"ed padeiup syd for Hammelvej, A 16, og ost for Arhusvej, A 10).
PLANSTYRELSEN, den 8. januar 1976.
.

P. d. v.
E.b.
Olaf Sigurdsson
Ekso.sekr.
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