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DEBATHÆFTE

fra den 07.09. til den 05.10.2018
Fordebat i 4 uger

Erhverv og rekreativt  
område ved XL i Vorup
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OM PROJEKTET

BAGGRUND
Tømmerhandlen XL Byg i Vorup ønsker at sikre sig mulighed 
for at udvide med bl.a. nyt højlager og modernisering af den 
eksisterende bygningsmasse. Derfor afholder vi nu en forde-
bat, hvor vi opfordrer alle til at bidrage med ideer og synspunk-
ter til planlægningen af området. 

Efter fordebatten tager vi stilling til de indkomne bemærknin-
ger, og planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan 
igangsættes. I den forbindelse bliver der igen mulighed for at 
komme med synspunkter til planlægningen. 

OM PROJEKTET
XL Byg ønsker at fremtidssikre virksomheden med bl.a. nyt 
højlager på op til 15 meter og mulighed for at udvide med nyt 
byggeri til lager og butiksfunktioner i 8 og 12 meters højde.
 
Disse ønsker kræver, at der skal udarbejdes et nyt plangrund-
lag, som bl.a. ændrer den maksimale højde i området. I forbin-
delse med en ændret planlægning, vil vi derfor rette planerne 
til, så de afspejler de faktiske forhold. Idag er der ikke over-
ensstemmelse imellem den faktiske og den planlagte opdeling 
imellem erhvervsområdet og det rekreative område i grusgra-
ven. 

Det betyder, at der ændres anvendelse i to områder - et bliver 
til erhverv og et andet til rekreativt område.

SPØRGSMÅL TIL DEBAT 
Der er følgende hovedspørgsmål til 
planlægningen:

Hvilke vigtige hensyn til de rekreative 
kvaliteter og den omgivende by skal sik-
res, samtidig med at virksomheden får 
gode muligheder for at udvikle sig?

Evt. andre hensyn ....

SEND IDÉER OG FORSLAG
Fordebatten holdes i henhold til plan-
lovens § 23c og varer i 4 uger fra fre-
dag den 07.09.2018 til fredag den 
05.10.2018.

Hvis du har forslag, ideer eller bemærk-
ninger til den forestående planlægning, 
vil byrådet gerne høre fra dig.

Du kan sende dine bemærkninger, så vi 
har modtaget dem senest  fredag, den 
05.10.2018 på e-mail til plan@randers.dk 

Du bedes oplyse afsendernavn og adres-
se, samt at henvendelsen handler om 
XL Byg i Vorup.

Bemærk at indsendte bemærkninger 
offentliggøres på kommunens hjem-
meside i forbindelse med den politiske 
behandling.

De områder, som skifter status i kommuneplanen, er markeret.
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VISUALISERING

Illustrationen viser, hvor visualise-
ringerne er set fra. De hvide felter 
ovenpå bygningerne angiver, hvor 
der ønskes mulighed for nyt byggeri 
og i hvilken højde. I modellen er alle 
byggefelterne rejst i den maksimale 
højde og udstrækning, hvilket ikke 
nødvendigvis vil svare til den fremti-
dige situation. 

Der ønskes opført byggeri i følgende 
højder:
Byggefelt 1: 12 meter
Byggefelt 2: 15 meter
Byggefelt 3 og 4: 8 meter
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VISUALISERING AF BYGGEMULIGHEDER
De maksimale byggemuligheder er vist med hvide kas-
ser set fra 4 forskellige vinkler. Der er vist et beplant-
ningsbælte omkring den nordlige del af bebyggelsen, 
som foreslås indarbejdet som et krav i lokalplanen.

Illustrationen viser 3D modellen af de rejste byggefelter. 3D modellen bygger på en opmåling af terræ-
nets højder. Der er endvidere udarbejdet skyggevisualiseringer, som viser, at bebyggelsen ikke vil kaste 
skygge på ejendommene ved Svendborgvej.
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Visualisering af området set fra have til Svendborgvej mod sydøst. Byggefeltet med mulighed for byggeri 
i op til 15 meter ses som den grå kasse med sort markering bag beplantningen (view 1). 

Visualisering af de eksisterende bygninger i området set fra have til Svendborgvej mod sydøst (view1). 
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Visualisering af de eksisterende bygninger i området set fra have til Svendborgvej mod syd (view 2). 

Visualisering af området set fra have til Svendborgvej mod syd (view 2). 
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Visualisering af området set fra have til Svendborgvej mod sydvest (view 3). 

Visualisering af området set fra have til Svendborgvej mod sydvest (view 3). Der tænkes etableret be-
plantningsbælte, som vil skjule bebyggelsen. 

Visualisering af eksisterende bygninger i området set fra Bøsbrovej mod vest (view 4). 

Visualisering af området set fra Bøsbrovej md rejste byggefelter (view 4). 
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