
Lokalplan 111 
N Trekantområdet 4~. 

Udlagt til erhvervsformål. 
Partiel byplanvedtaegt. 

Supplerende 
bestemmelser. 

Omådet ligger i byzone. 

9 15 rammer. 

E 30 og E 31 i byzone 
til erhvervsområde. 

Zonestatus. 

Spildevandsplanen. 

LOKALPLAN 111 - 
EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Området er i kommunens planer udlagt ti1 erhvervs- 
formål og omfattes af partiel byplanvedtagt nr. 37 
for Randers kommune. 

Lokalplanen fastsetter supplerende bestemmelser 
om tidspunktet for etableringen af de i byplanved& 
ta@ nr. 3’7 under § 4, stk. 2, nsevnte friarealer samt 
beplantningsbaelterne langs Hammelvej, Århusvej 
og Motorvejen. 

Ligeledes fastszetter lokalplanen oprettelse af en 
grundejerforening. 

Ved godkendelsen af partiel byplanvedtaegt nr. 3’7 
den 9. juni 19’78 er området overfwt ti1 byzone. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLAEGNING 

Lokalplanen omfatter de områder, der benaevnes E 
30 og 31 i § 15 rammerne for Randers kommune. 

Områderne E 30 og 31 er udlagt ti1 erhverv i hen- 
hold ti1 partiel byplanvedtzegt nr. 37 for Randers 
kommune. 

Området er. beliggende i byzone. 

Lokalplanforslaget omf atter de områder, der be- 
naevnes A 65 og A 66 i spildevandsplanen for Ran- 
ders kommune. If 0lge spildevandsplanen skal områ- 
derne hovedkloakeres i 1978 og 1979. 
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Kommunale vejplaner. 

Stiplaner. 

Ud over de eksisterende veje, der findes i området, 
udhegges der nye veje i henhold ti1 partiel byplan- 
vedtigt nr. 37 for Randers kommune, ti1 trafikbe- 
tjening af de enkelte parceller, der udstykkes. 
Ti1 betjening af boligområderne, beliggende nord 
for Hammelvejen, udlzegges der i byplan nr. 37 areal 
ti1 en overordnet stif0ring langs Århusvej. 
1 fremtiden kan stien f0res videre ti1 de rekreative 
arealer beliggende sydvest for lokalplanområdet 
(Ulveh0j) samt ti1 de kommende boliger syd for Pa- 
derup mose. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Supplerende 
bestemmelser. 

Lokalplanens formål er at fastszette supplerende 
bestemmelser om tidspunktet for etablering af de i 
byplanvedta@ nr. 37 under § 4, stk. 2, naevnte be- 
plantningsbaelter langs Århusvej, Hammelvej og 
Motorvejen. 

Lokalplanens bestemmelser. 
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 
juni 1975) f astszttes herved f Olgende bestemmelser 
for det i 9 1 nawnte område. 

§ 1. 

Matrikelbetegnelse. 

5 1. LOKALPLANENS OMRÅDE 

Lokalplanen afgraenses som vist i kortbilag nr.- 1 
i byplanvedtzgt nr. 37 for Randers kommune og 
omfatter f0lgende matr.nr.e: 12a, 12b, 121, 12m, 12n, 
120,X& 132,13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13a1, 
14d, 117 samt dele af matr.nr.e : 7a, 13y, 14a, 15b, 118, 
119, 120, 121a, alle Vorup by og sogn, samt alle 
parceller, der efter den 5. juni 1978 udstykkes fra de 
mevnte ejendomme. 

§ 2. § 2. FORUDSAETNINGER FOR IBRUGTAGEN 
AF NY BEBYGGELSE 

Ny bebyggelse må ikke uden byrådets swlige tilla- 
delse tages i brug, f0r de i byplanvedtzegt nr. 37 un- 
der 5 4, stk. 2, nzevnte friarealer og beplantnings- 
bazlter er anlagt, tilsået og beplantet. Beplantnings- 
baelterne langs Hammelvej, Århusvej samt Motor- 
vejen udf0res med en afskzermende beplantning af 
nåle- og 10vtrzeer. 
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Stk. 2. Ovrige friarealer tilsås med grzes, eventuelt 
suppleret med en spredt beplantning. 

§ 39 

Grundejerforening. 

5 3. GRUNDEJERFORENING 

Der skal oprettes en grundejerforening med med- 
lemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lo- 
kalplanens område. 

Stiftelsestidspunkt. Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, 
når 75 procent af de udstykkede grunde er solgt, el- 
ler når byrådet krever det. 

Grundejerforeningens 
opgaver. 

Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og 
vedligeholdelse af de i byplanvedtagt nr. 37 under 
§ 4, stk. 2 navnte friarealer og beplantningsbzelter. 

Vedtaegter. Stk. 4. Grundejerforeningens vedtaegter skal god- 
kendes af byr%det. 

5 4. VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byrad den 28. august 
1978. 

Ran ders, den 30. august 1978. 
På byrådets vegne 

Kr. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 § 27 i lov om kommuneplaner vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt. 

Ran ders, den 25. oktober 1978. 

Kr. Gjstrup 
borgmester 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og off entligga- 
rese af lokalplanen må ejendomme, der er omfat- 
tet af planen, ifalge kommuneplanlovens 5 31 kun 
udstykkes, bebygges eller i cwrigt anvendes i over- 
ensstemmelse med bestemmelserne i byplanvedtxgt 
nr. 37 og lokalplanen. 

Hvis forandring er 
msket, skal de falge 
planen. 

Nuvaerende lovlig brug 
kan fortsaette. 

Ikke handlepligt. 

Evt. dispensation. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan forts&te som hidtil. Lokalplanen og byplan- 
vedtaegten medfarer heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlzg med videre, der er indeholdt 
i planerne. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre va+ 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser un- 
der forudszetning af, at det ikke zendrer den swlige 
karakter af det område, der sages skabt ved lokal- 
planen. 

Vaesentlige endringer - 
ny lokalplan. 

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen eller by- 
planvedtaegten kan kun gennemfsres ved tilvejebrin- 
gelse af en ny lokalplan. 
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Partiel byplanvedtagt nr. 37 
for Randers kommune. 

37. partielle byplan. 

§ 1. 

Byplanvedtaegtens 
område. 

§ 2. 

Områdets anvendelse. 

§ 3. 

Vejforhold. 
Nye veje m.m. 

(et erhvervsområde mellem Hammelvej, Århusvej 
og Motorvejen). 

1 medfor af byplanloven (lovbekendtgorelse nr. 63 
af 20. februar 1970) fastsmettes folgende bestemmel- 
ser for det i 5 1 nzevnte erhvervsområde, beliggen- 
de mellem Hammelvej, Århusvej og Motorvejen. 

Q 1. BYPLANVEDTIEGTENS OMRÅDE 

Omradet begrzenses som vist på vedhaeftede kort- 
bilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nr.e: 12a, 12b, 
121, 12m, 12n, 120, 12t, 132, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 
13ag, 13ah, 13a1, 14d, 11’7 samt dele af matr.nr.e: 7a, 
13y, 14a, 15b, 118, 119, 120, 121a, alle Vorup by 
og sogn, samt alle parceller, der efter den 9. august 
1976 udstykkes fra de naevnte ejendomme. 

5 2. OMRÅDETS ANVENDELSE 

Området må med nedennzwnte undtagelser kun an- 
vendes ti1 erhvervsformål. Der må kun opfores eller 
indrettes bebyggelse ti1 eller udoves industri- og 
storre vzerkstedsvirksomhed, entreprenor- og oplags- 
virksomhed, engroshandel samt forretningsvirksom- 
hed, der har tilknytning ti1 de pågaeldende erhverv, 
eller som efter byrådets skon naturligt finder plads 
i omr%det.l) . 

Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom 
opfores eller indrettes enkelte boliger for de ti1 virk- 
somheden knyttede personer, s%som indehaver, be- 
styrer, portner eller lignende. 

Q 3. VEJFORHOLD 

Der udlzegges areal ti1 folgende nye veje, stier og 
vendepladser med retning og beliggenhed som vist 
på vedhzeftede kortbilag nr. 22). 
Fordelingsvejen A-B i en bredde af 12 m. 
Vejene C-D og E-F i en bredde af 12 m. 
Vejen C-G i en bredde af 13,5 m. 
Vejen H-1 i en bredde af 6 m. 

1) Per rna dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer 
eller foregå anden detailhandel. 

*) Bestemmelseme skal ikke vazre ti1 hinder for, at der senere kan ud- 
lzgges flere veje inden for byplanområdet. 
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Dele af 
GI. Skanderborgvej 
nedlegges 

Byggelinier. 

§ 4. 

Udstykninger. 

Friarealer. 

Alle stier i princippet som vist på vedha?ftede kort- 
bilag nr. 2 i en bredde af 3 m. 

Alle opgivne bredder er effektive profiler, idet even- 
tuelle skråninger horer under parcellerne. 

Stk. 2. Yderligere veje ud over de ovenfor mevnte 
skal udhegges i en bredde af 12 m, i princippet som 
vist på vedhaeftede kortbilag nr. 2. Den endelige be- 
liggenhed af disse veje vi1 om fornoderitt blive fast- 
lagt i et tillag ti1 naxvzerende byplanvedtzzgt. 

Stk. 3. Ti1 vejen A-B m% der ikke vwe direkte ad- 
gang for korende, gående eller anden fzrdsel fra de 
tilgransende ejendomme. 

Stk. 4. Gl. Skanderborgvej, kommunevej nr. 562, 
forudszettes nedlagt på strzekningen M og N. Ned- 
lzggelsen vi1 finde sted efter reglerne herom i vej- 
lovgivningen. 

Stk. 5. Langs folgende veje og fredningslinier samt 
ske1 mod nabo på’kegges byggelinier i de nedenfor 
angivne af stande. 

Århusvej: 25 m/50 m fra vejmidte. 
Hammelvej: 25 m fra vejmidte. 
Motorvej M 70: 50 m fra vejmidte. 

Fordelingsvej/stamvej: 5 m fra vejskel. 
Mod fredningslinier : 5 m. 
Mod naboskel: 5 m. 

Q 4. UDSTYKNINGER 

Inden for området må grunde ikke udstykkes 
med en storrelse, der er mindre end 2500 m2 ekskl. 
vejareal, eller med en mindre laengde end 40 m. 

Stk. 2. De på vedhaeftede kortbilag nr. 2 med skov- 
signatur mzrkede arealer må ikke udstykkes ti1 be- 
byggelse, men udlzegges som friarealer ti1 bebyggel- 
sen og som beplantningsbzelte3). 

§ 5. Q 5. BEBYGGELSENS OMFANG 
OG PLACERING M. V. 

Bebyggelsens omfang. Inden for området må bygningers omfang ikke over- 
stige 3 m3 pr. m2 grundareal, og de bebyggede are- 
aler må ikke overstige halvdelen af grundarealet 

3) Opmaerksomheden henledes ph, at der langs Motorvejen, Hammelvej 
og Århusvej efter aftale med fredningsplanudvalget skal etableres 
et mindst 30 m bredt bep1antningsbAt.e. 
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Beplantningen. 

Ubebyggede arealer. 

Fredningslinier. 

§ 6. 

uden tillzgsareal. Rumfanget beregnes af hele den 
del af bygningen, som er over f=rdigt terren, her- 
under eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. 

Stk. 2. De p% vedhaeftede kortbilag nr. 2 med skov- 
signatur og prikker mwkede arealer må ikke med- 
regnes som grundareal ved beregningen af den mak- 
simalt tilladelige udnyttelses- og bebyggelsesgrad. 

Stk. 3. Inden for området m% intet punkt af en byg- 
nings yderveg eller tagflade vzere haevet mere end 
10 m over terraxi (niveauplan) målt efter reglerne 
i byggelovgivningen. Byrådet kan tillade, at en byg- 
ning eller dele af en bygning opfcwes i stcwre hajde, 
såfremt swlige hensyn ti1 virksomhedens indretning 
eller drift rmdvendiggcw det. 

Stk. 4. Beplantningen på det i § 4, stk. 2, naevnte 
areal forudszttes etableret og vedligeholdt af de af 
vedtagten berwte grundejere efter overenskomst 
med kommunen. 

Stk. 5. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, 
befwtelse eller lignende gives et ordentligt udse- 
ende, ligesom en passende orden ved oplagring af 
materialer, affald og lignende skal overholdes. 

Stk. 6. De på vedhaeftede kortbilag nr. 2 viste are- 
aler beliggende mellem fredningslinierne og Århus- 
vej, Hammelvej samt Motorvejen må ikke under no- 
gen form banyttes ti1 oplag, som g%rdsplads eller 
på lignende måde, og må kun med byrådets saxlige 
tilladelse benyttes som fzerdsels- eller parkerings- 
arealer. Byrådet kan tillade, at der opfsres mindre 
bebyggelser såsom toiletter, lzskzerme og lignende. 

5 6. BYPLANVEDTIEGTENS OVERHOLDELSE 

For noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hid- 
tidige anvendelse aendres, skal der - medmindre by- 
rådet ansoges om godkendelse i henhdld ti1 bygge- 
lovgivningen - forelzegges byrådet tegninger, der 
viser grunden og dens omgivelser samt bygninger- 
nes beliggenhed på grunden og deres stcwrelse, form 
og indretning, ligesom den påtaenkte anvendelse af 
bygningerne og grunden skal oplyses, således at by- 
rådet kan påse overensstemmelsen med byplanved- 
tzegten. 
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§ 7. EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Naervaerende byplanvedtaegt er ikke ti1 hinder for 
bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse 
eller for fortsaettesel af den hidtil lovliggjorte brug 
af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning 
eller ibrugtagen ti1 anden anvendelse i strid med by- 
planvedtzegtens bestemmelser må ikke finde sted. 

§ 69 

§ 9. 

§ 10. 

Q 6. PÅTALERET 

Påtaleret ifslge mervznrende byplanvedtzegt har al- 
ene Randers byråd. 

9 9. DISPENSATIONER FRA OG ENDRINGER I 
BYPLANVEDTEGTEN 

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nzw- 
varende byplanvedtzegt kan indwmmes af byrådet, 
såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen sa- 
ger at skabe eller fastholde, ikke derved andres. 

Stk. 2. andringer i byplanvedtegten kan ske efter 
byrådets vedtagelse og med miljsministeriets god- 
kendelse efter reglerne om vedtagelse og godken- 
delse af nye byplaner. 

Q 10. VEDTAGELSES- OG 
STADFIESTELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd. 

Rand ers, den 20. januar 1977. 

Kr. Gjetrup 
borgmester 

Foranstående byplanvedtzegt godkendes i medfar af 
5 57, stk. 1, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommu- 
neplanlaegning, jfr. 9 17, stk. 2, i miljaministeriets 
bekendtgarelse nr. 28 af 21. januar 1977 om henlag- 
gelse af opgaver og befojelser ti1 planstyrelsen. 

Planstyrelsen, den 9. juni 1978. 

P. d. v. 

Olaf Sigurdsson 
ekspeditionssekretax 








