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Lokalplan nr. 199 
Spulefelt langs Randers fjord 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. 
Området er beliggende mellem Randers fjordog Kristrup Engvej . 

Nuverende anvendelse 

Framtidig anvendelse 

Lokalplanområdet anvendes i dag hovedsageligt ti1 landbrugs- 
maxsige formål (engarealer). Arealet ud mod fjorden er et gam- 
melt spulefelt, der ikke anvendes mere. 

Det er byrådets hensigt med denne lokalplan at sikre, at lokalplan- 
området kan anvendes ti1 ny spulefelt for deponering af bundmate- 
rialer (slam) fra oprensning af sejlrenden i Randers fjord, samt de 
ti1 feltet horende nodvendige tekniske anlazg. 

Hvis forandring anskes, 
skal de falge planen 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalpla- 
nen må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommune- 
planlovens 9 31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Nuvarende lovlige brug 
kan fortsaette 

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



2 

Eventuel dispensation Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzsentlige lempel- 
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsa%ning af, at det 
ikke axtdrer den saxlige karakter af det område, der s0ges skabt 
ved lokalplanen. 

VBsentlig zndring - 
ny lokalplan 

Ekspropriation 

Regionplanen for 
Århus Amt 

Kommuneplanen for 
Randers kommune 

Zonestatus 

Miljalovens kap. 5 

Vejadgang Vejadgang ti1 delområde T15 skal ske fra Kristrup Engvej . 

Fredningsforhold Dele af lokalplanområdet er omfattet af naturfredningslovens 
strandbeskyttelseslinie (0 46) og bestemmelserne for vådområder 

(9 43). 

Landbrugspligt 

Mere vcesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf0res 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Det område, der omfattes af lokalplanen udhegges ti1 offentlige 
formål. Det betyder, at ejeren efter kommuneplanlovens 9 32 un- 
der visse foruds%tninger kan krwe ejendomme overtaget af kom- 
munen, mod erstatning. 

1 henhold ti1 0 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspro- 
priation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriationen vi1 vaxe af wsentlig betydning for virkelig- 
gsrelsen af lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN OVRIGE PLANLAEGNING 

Århus amtskommune arbejder i dag med at tilvejebringe et regi- 
onplantilheg, der omhandler spulefelter langs Randers fjord. 

Lokalplanområdet er i kommuneplanen for Randers kommune re- 
serveret ti1 spulefelt. Området har områdebetegnelse T15. 

Der er således overensstemmelse med kommuneplanen. 

Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 

Spulefelter er omfattet af milj0beskyttelseslovens kap. 5 om sax- 
lig forurenende virksomhed, og skal behandles og godkendes i 
henhold ti1 bestemmelserne i denne lov. 

Spulefeltet vi1 blive etableret, således at anlEgget vi1 respektere 
både 0 46 og 9 43, idet spulefeltet etableres i en afstand af min. 100 
m fra fjorden. 

Landbrugspligten forudwttes ophzvet i henhold ti1 landbrugs- 
lovens bestemmelser herom for de arealer, der er omfattet af 
denne. 
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LOKALPLANENS FORMÅL 

Det er lokalplanens formål: 

§l 5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 

Område Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på vedh&tede kortbilag 
nr. 1 og omfatter fnlgende matrnre. for område T15 : 
21a, 56a, 57a, 60a, 32b, 56b, 57b, 60b, 2Oc, 28c, 48c, 56c, 6Oc, 
56d, 60d, 3e, 28e, 56e, 56f, 45g, 56i, 6Oi, 6Ok, 601,60m, 60n, 
600, 6Op, 6Oq, 6Or, 6Os, 68, 69 og 81 Romalt By, Kristrup. 

Zonestatus 

at fasthegge områdets fremtidige anvendelse ti1 tekniske formål - 
spulefelt , 

at fasthegge bestemmelser om bevaring af eksisterende beplant- 
ning, afvandingskanal og gr@fter, 

at fasthagge bestemmelser for områdets reetablering efter endt 
brug som spulefelt og 

at skabe grundlag for ekspropriation af arealerne. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgnrelse nr. 391 af 22. 
juli 1985) fastsEttes herved følgende bestemmelser for det i 9 1 
ncevnte område. 

Stk. 2. Området er beliggende i landzone og skal forblive i land- 
zone. 

6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Anvendelsekpulefelter Stk. 1. Området udlqges ti1 tekniske formål og må kun anven- 
des ti1 spulefelt med dertil lwrende tekniske anheg i form af diger, 
sluseanlzg, rcx-anlag og lignende for Randers havnewsen. 
Indenfor området kan henlqges materialer fra den lrabende op- 
rensning af sejlrende og havnebassiner. 

Stk. 2. Når området ikke mere skal bruges ti1 spulefelt skal det 
tilbagefcxes ti1 landbrugsmzssige forhold, såfremt de igangvæ- 
rende dyrkningsforsøg falder positivt ud. Hvis ovenmevnte ikke 
er muligt, skal spulefeltets hojdebegraxsning (digekrone 3,5 m 
over terrEn) tages op ti1 fornyet overvejelse, ligesom der efterføl- 
gende skal tages stilling ti1 en beplantning af arealerne. 
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§3 

Udstykning 

§4 

Vejadgang 

0 3 UDSTYKNING 

Stk. 1. Efter byrådets saxlige tilladelse kan der foretages mindre 
skelreguleringer og sammenlzgning af matrikler. 

0 4 VEJFORHOLD 

Stk. 1. Vejadgang ti1 område T15 skal foregå fra Kristrup Eng- 
vej . 

§5 5 5 UBEBYGGEDE AREALER 

Hensyntagen til Stk. 1. Indretning af indskylningsarealer/spulefeltet skal foreta- 
naboarealerne ges med mindst mulig ulempe for de tilgraxsende arealer. 

Eksisterende beplantning Stk. 2. Den eksisterende beplantning i T15’s sydlige del skal i vi- 
dest mulig omfang wges bevaret. 

Projekt god kendes 
af Randers byråd 

Stk. 3. Projektet for indretning af spulefeltet skal godkendes af 
Randers byråd inden anlzegsarbejdet påbegyndes. 

Arealernes anvendelse når 
de er f=rdige som 
spulefelter 

Stk. 4. Når spulefeltet ikke lazngere skal anvendes som spulefelt, 
skal det så vidt muligt tilbageføres ti1 landbrugsmzessige formål - 
se 9 2 stk. 2. 

96 6 6 TILLADELSER ELLER DISPENSATION FRA 
ANDRE MYNDIGHEDER 

Tilladelse fra landbrugs- 
ministeriet om ophawelse 
af landbrugspligt 

Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
zendringer af eksisterende lovlige forhold, f0r der er opnået tilla- 
delse ti1 ophawelse af landbrugspligt fra landbrugsministeriet, for 
de arealer der er omfattet heraf. 

Miljagodkendelse Stk. 2. Uanset foranstående bestemmelser må området ikke ta- 
ges i brug ti1 spulefelt fur der foreligger godkendelse hertil fra 
milj0myndighederne. 

§7 5 7 VEDTAGELSESPATEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd, den 18. august 1986. 

Randers, den 19. august 1986. 

K. Gjstrup 
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1 henhold ti1 Q 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lo- 
kalplan endeligt. 

Randers byråd, den 6. april 1987. 

K. Gjdrup 
borgmester 
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Ændringer til Lokalplan 199 – Spulefelt  Randers fjord 

Del af lokalplan 199 – Spulefelt Randers fjord udgår og erstattes af lokalplan 567A – 
Udvidelse af Randers Havn. 
 

ID: 2843703, Lokalplan 567A – Udvidelse af Randers Havn, vedtaget af Randers Byråd 
den 17. november 2014 
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