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VEJLEDNING
Hvad er en lokalplan?
Investeringssikkerhed
og sikkerhed for naboer.

Gennem en lokalplan kan byrådet fastlægge juridisk bindende bestemmelser om, hvordan arealer og bygninger må bruges.
En lokalplan kan give ejeren sikkerhed for, hvad der eksempelvis må
udstykkes og bygges.
En lokalplan kan samtidig give naboer sikkerhed for, hvad de kan
blive naboer til. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven.
Lokalplanen er delt op i tre hovedafsnit:

Hvad er en redegørelse?

•

Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Redegørelsen
er beskrivende og ikke juridisk bindende.

Hvad er bestemmelser
og kortbilag?

•

Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag, som er den juridisk
bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for byrådet,
grundejere i og brugere af området.

Forhold til anden planlægning.

•

Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og
lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.

Der er ikke handlepligt

Lokalplanen medfører ikke nogen handlepligt. Det betyder, at byrådet
og grundejere i området ikke er forpligtet til at realisere lokalplanen.

Hvornår udarbejdes en lokalplan?

Byudvikling efter en samlet overvejelse,
hvor borgere og virksomhheder
m.fl. inddrages.
Hvordan får borgere, virksomheder m.fl.
indflydelse på planlægningen?

Hvilken rolle spiller byggeloven
i forhold til lokalplaner?

Pligt til at udarbejde en lokalplan
Der skal vedtages en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder
skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen
skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
Lokalplaner og borgernes indflydelse
Byudvikling skal ske på baggrund af en sammenhængende planlægning, og at borgere, virksomheder, foreninger og andre myndigheder
skal inddrages i planlægningen gennem offentlige høringer.
Borgerinddragelse er en vigtig del af planlægningen på alle niveauer.
Derfor udarbejdes lokalplanen først som et forslag, som interesserede
får mulighed til at kommentere. Herefter vurderer byrådet eventuelle
ændringsforslag, inden planen vedtages endeligt - evt. i en revideret
form.
Bygningsreglement og lokalplan
Bygningsreglementet indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser. En del af disse bestemmelser kan skærpes eller lempes i en
lokalplan hvilket for eksempel gør det muligt at bygge både højere og
tættere, end det ellers er tilladt efter bygningsreglementet.
Det betyder, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter bygningsreglementets bestemmelser.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Fremtidige forandringer skal følge
planen.

LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen
må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Ingen handlepligt.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

Muligheder for dispensation.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen
ikke er i strid med formål, principper og anvendelsesbestemmelser
i planen. Byrådet kan i nogle tilfælde vælge at give tidsbegrænsede
dispensationer til midlertidige anvendelser, selv om det strider mod
planens formål, principper og anvendelsesbestemmelser. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at udarbejde en ny lokalplan.

Berørte parter skal høres ved
ansøgninger om dispensation.

Når en eventuel dispensation berører en ejer, en bruger eller nabo
i det pågældende område, foreninger og andre, der efter byrådets
vurdering kan have interesse i sagen, skal disse orienteres om den
påtænkte dispensation med mindst 14 dages frist til at fremkomme
med bemærkninger. Først efter udløbet af denne frist kan byrådet
meddele dispensation, jf. planlovens § 19.

Muligheder for ekspropriation af privat
ejendom.

Ifølge planlovens § 47 kan byrådet ekspropriere private ejendomme
eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

Randers Kommune
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Kort over lokalplanområdet

OM LOKALPLANEN
BAGGRUND
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at
give mulighed for at udlægge området til boligformål til åben-lav og
tæt-lav bebyggelse.
Området er udlagt til perspektivareal for byudvikling i kommuneplan
2017, men er endnu ikke udlagt til boligformål. Der er derfor lavet et
kommuneplantillæg (nr. 45).
Områdets sydlige del er omfattet af eksisterende lokalplan 557. Lokalplan 557 vil blive aflyst for så vidt angår de arealer, der er omfattet
af nærværende lokalplan.

Oversigtskort

LOKALPLANENS OMRÅDE
Lokalplanens område ligger i nord-østlige Randers, øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg. Landsbyen Tjærby ligger syd for planområdet.
Området omfatter ca. 10 ha., og afgrænses mod vest af Tjærbyvangsvej og mod syd af Tjærby Diger Allé og de bagvedliggende parcelhusområder. Mod nord og øst afgrænses området af dyrkede landbrugsarealer.
I dag består området hovedsagelig af dyrkede landbrugsarealer. Langs
områdets østlige skel og midt i område findes to beskyttede diger i
nord-sydgående retning. Terrænnet er forholdsvis fladt, men er faldende mod syd.

Randers Kommune
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Delområder og udstykningsprincip

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplan 704 giver mulighed for at overføre lokalplanområdet til
byzone og muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med
boliger i åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Lokalplanen inddeles i 3 delområder, i forhold til deres anvendelse.
Delområde I må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.
Delområde II må kun anvendes til åben-lav bebyggelse i form af kompaktgrunde og til tæt-lav bebyggelse.
Delområde III må kun anvendes til forsinkelsesbassin.
Udstykningen følger et fast princip, som følger udstykningsprincipperne for de tilstødende boligområder, således at lokalplanområdet
falder i naturlig sammenhæng med den eksisterende by. Udover selve det anviste udstykningsprincip kan den tæt-lave boligbebyggelse
udstykkes som storparceller. Ligesom at de enkelte delområder kan
udstykkes.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30
% for grunde til åben-lav bebyggelse og 40 % for grunde til tæt-lav
bebyggelse. Bygninger må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 m målt fra eksisterende terræn. Projektet er i
placeret i kystnærhedszonen, hvor der kræves særlig begrundelse for
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en større bygningshøjde.
Facader på beboelsesbygninger skal overvejende fremstå som blank
mur, eller som pudsede/vandskurede overflader og tage skal dækkes
med tagsten i tegl, betonsten eller udføres som tagpaptage. Der er
mulighed for mindere bygningsdetaljer i anden materiale. Til sekundære bygninger såsom garager, carporte, skure o.lign., hvad enten de
er fritliggende eller sammenbyggede med boligen, kan der anvendes
andre facade- og tagmaterialer. Det er vigtigt med lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden at der opnåes et harmonisk karakter i lokalplanområdet.
Der skal etableres fælles opholdsarealer til bebyggelsen. Opholdsarealerne ligger sig op af en større grøn kile der går gennem midten af
området, i nord-sydgående retning. Placeringen af de fælles opholdsarealer sikrer en nem tilgang fra beboelserne og inviterer derved til et
naturligt mødested for områdets beboere. Fælles opholdsarealer skal
fremstå som græsklædte arealer, eventuelt suppleret med solitære
træer, trægrupper og/eller med buske.
Lokalplanen udlægger et område til forsinkelsesbassin inden vandet
udledes til et større rensningsbassin syd for lokalplanområdet. Forsinkelsesbassinet vil fremstå som et naturligt bassin med 1:5 skråninger.
Der vil ikke være hegn om bassinet.
For den enkelte grund må befæstelsesgraden med uigennemtrængelig
belægning ikke være højere end 50%, ligeledes er der for den enkelte
grund fastsat bestemmelser om at hegn langs skel mod fælles friarealer og stier skal etableres som bøgehæk.
Lokalplanområdet indeholder en række særlige landskabelige træk.
Der må derfor ikke foretages terrænreguleringer, der ændrer lokalplanområdets overordnede landskabsformer. Dog kan der på den enkelte
grund terrænreguleres i mindre grad.
Et andet særligt karaktergivende element for området er to beskyttede
diger, som ikke må fjernes, gennembrydes eller ændres, og som fortsat
skal fremstå med naturlig bevoksning. I en afstand af 7 m fra digernes
midte, må der ikke udstykkes, placeres bebyggelse eller lign., dog må
der anlægges stier inden for denne afstand. Vejadgangen mellem de to
boligklynger sker via det eksisterende digegennembrud.

Eksisterende digegennembrud.

Inden for lokalplanområdet udlægges areal til nye veje og stier. Veje
udlægges i en bredde af 10 m med en kørebanebredde på 5 m og med
2,5 m rabat i hver side og stier udlægges i en bredde af 4 m, med
anlagt stibredde på 2 m.
Lokalplanens delområde II har vejadgang fra Tjærby Diger Allé ad eksisterende vejtilslutning Skovmærkebakken.
Der skal for åben-lav boligbebyggelse etableres 2 parkeringspladser
på hver grund. Til tæt-lav boligbebyggelse skal der etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig, pladser skal etableres på egen grund og/eller
som fællesparkering.

Randers Kommune
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
I henhold til planloven fastsættes flg. bestemmelser for det i § 2
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at sikre:
1.1

At overføre lokalplanområdet til byzone;

1.2		

At muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med
boliger i tæt/lav og åben/lav bebyggelse;

1.3		

At området vejbetjenes fra Tjærby Diger Allé;

1.4		

At eksisterende beskyttede jorddiger bevares og opleves som
et karaktergivende element i området

§ 2 Område og zonestatus
2.1		

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matrikelnumrene 9at, 9au, 9bæ, 9bø, 9ca, 9cb, 9cc og 9cd,
samt dele at 9o, 9p og 9av, Tjærby By, Gimming og alle parceller, der efter den 06.09 2019 udstykkes fra de nævnte
ejendomme.

2.2		

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, som
vist på kortbilag 2.

2.3

En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Ved offentliggørelsen af lokalplanens endelige vedtagelse overføres arealet til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

Åben-lav bebyggelse er f.eks. parcelhuse og villaer med egen have mv.
Tæt-lav bebyggelse kan f.eks være kædehuse, rækkehuse, mv. med lodrette
lejlighedsskel.
Kompaktgrunde er småparceller med
høj bebyggelsesprocent.

Randers Kommune

3.1 		

Området må kun anvendes til boligformål som åben-lav og
tæt-lav boligområde, samt et rekrativt areal til forsinkelsesbassin.

3.2

Delområde I må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

3.3

Delområde II må kun anvendes til åben-lav bebyggelse i form
af kompaktgrunde og til tæt-lav bebyggelse.

3.4		

Delområde III må kun anvendes til forsinkelsesbassin.

3.5

De arealer, som på kortbilag 2 er markeret som grønne opholdsarealer, må ikke bebygges, men der kan opstilles lege-

side 8

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Lokalplan 704
redskaber, bænke, pavilloner o.lign., som understøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske
forsyning.
3.6

Der kan på ejendommene drives sådan virksomhed, som
almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af:
At
At

At
3.7		

virksomheden drives af den, der bebor den pågældende
ejendom.
virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens
karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder at
områdets karakter af boligområde ikke brydes ved skiltning
og lignende.
virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende.
Der må ikke etableres institutioner i lokalplanens område.

§ 4 Udstykning
Udstykning

4.1 		

Udstykning må kun ske i overensstemmelse med princippet
vist på kortbilag 2.

Afstand til diger

4.2		

Ved udstykning skal der friholdes en minimum afstand på 7
m til digets midte, som vist på kortbilag 2.

4.3		

Delområde I: Åben-lav boligbebyggelse skal udstykkes som
parceller med en grundstørrelse på mindst 800 m2 og maksimalt 1250 m2.

4.4		

Delområde II: Tæt-lav boligbebyggelse kan udstykkes som
storparceller eller enkelte grunde. Udstykning af enkelte
grunde skal være på mindst 250 m² og maksimalt 700 m².

4.5		

Delområde II: Grunde indenfor det kortbilag 2 markerede
område til kompaktgrunde må udstykkes som små parceller
med en grundstørelse på mindst 500 m2 og maksimalt 660
m2.

4.6		

Der må ikke ske en udstykning af de arealer, der på på kortbilag 2 er markeret som fælles opholdsareal.

§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
Veje indenfor lokalplanens område

5.1 		

Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed
som vist på kortbilag 2.

Sti- og vejudlæg

5.2		

Stier udlægges i en bredde af 4 m, med en anlagt stibredde
på 2 m. Stier langs digerne skal udlægges op mod udstykninger.

5.3 		

Veje udlægges i en bredde af 10 m med en kørebanebredde
på 5 m og med 2,5 m rabat i hver side.

Randers Kommune
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Vejbetjening

		
5.4 		
Lokalplanens område skal vejbetjenes fra Tjærby Diger Allé.

Parkeringspladser

5.5

Der skal for åben-lav boligbebyggelse etableres 2 parkeringspladser på hver grund. Til tæt-lav boligbebyggelse skal der
etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig, pladser skal etableres på egen grund og/eller som fællesparkering.

Overkørsler

5.6 		

På grunde til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, må der højst
etableres én overkørsel til boligvejen for hver bolig. Overkørslen må ikke være bredere end 6 m.

§ 6 Tekniske anlæg
6.1

Ledninger skal fremføres nedgravet som jordkabler.

Antenneanlæg

6.2		

I lokalplanområdet er der mulighed for etablering af antenner til mobiltelefoni med tilhørende teknikkabine. Antennerne skal placeres direkte på bebyggelsen eller på bærerør.
Der må ikke opstilles master.

Solceller

6.3		

Inden for lokalplanområdet kan der etableres solfangere, solceller og lignende anlæg til udnyttelse af solenergi, såfremt
bestemmelserne i § 8.7 er opfyldt.

Forsinkelsesbassin

6.4		

I delområde III skal der etableres et forsinkelsesbassin. Bassinnet skal fremstå som et naturligt bassin i anlæg 1:5 og
må ikke indhegnes.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocent
Beregnes efter bygninsreglementets
anvisninger

7.1 		

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige 30 % for grunde til åben-lav bebyggelse og 40 %
for grunde til tæt-lav bebyggelse.

Omfangsbestemmelse for kompaktgrunde. Omfangsbestemmelsen er
indarbejdet for at tilskønne et ensartet
arkitektonisk udtryk.
Der skal tages højde for omfangsbestemmelsen ved disponeringen af
bebyggelse på grunden.

7.2		

På grunde indenfor det kortbilag 2 markerede område til
kompaktgrunde må bebyggelsens omfang ikke oversige 200
m2, herunder bolig, sekundære bygninger, intregreret garage,
overdækket terrasser, osv.

7.3 		

Bygninger må opføres i op til 2 etager med en maksimal
højde på 8,5 m målt fra eksisterende terræn.

Antal etager og bygningshøjde

7.4		

Placeres garager, carporte og udhuse nærmere skel end 2,5
m, må facadehøjden ikke overstige 3,0 m, og bygningshøjden må ikke være mere end 3,5 m. Bygningshøjden måles
fra eksisterende terræn, til bygningens højeste punkt.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
Glanstal 30, jf. Teknologisk Instituts
prøvningsmetode ISO 2813, 1994.

Randers Kommune

8.1 		

Til facader og tage må der ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer med et glanstal over 30, herunder blanke eller
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engoberede tegl. Dog må der anvendes materialer, der hurtigt
patinerer til under denne glans. Bestemmelsen gælder ikke tagvinduer og energibesparende anlæg som solceller o.lign.
Facadematerialer til beboelsesbygninger

8.2		

Facader på beboelsesbygninger skal fremstå som blank mur i
tegl, eller som tegl med en pudset eller vandskuret overflade.

		

Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfelter, indgangspartier og lignende må desuden udføres i
træ, glas, zink, stål, granit, beton, fiberbeton (Eternit), kobber, aluminium, kompositmaterialer og lign. materiale.

8.3 		

Tage på beboelsesbygninger skal dækkes med tagsten i tegl,
betonsten eller udføres som tagpaptage.

8.4		

Til sekundære bygninger såsom garager, carporte, skure
o.lign., hvad enten de er fritliggende eller sammenbyggede
med boligen, kan der anvendes andre facade- og tagmaterialer.

Forskydninger i tæt-lav bebyggelse

8.5 		

Tæt-lav bebyggelse må ikke sammenbygges med mere end
tre boliger med mindre, at facaden forskydes med min. 1,5
m.

Individuelle antenner

8.6		

Individuelle antenner, herunder parabolantenner, skal opsættes, så de ikke ses fra de omgivende veje. Paraboler må
maksimalt have en diameter på 1,0 m. Antenner skal opsættes, så de ikke generer de omkringboende og placeres i en
højde, der ikke overstiger tagryggen. Ingen del af antennen
må være tættere på skel end 2,5 m.

8.7		

Der må ikke opsættes skilte på facaderne, bortset fra mindre
orienteringsskilte umiddelbart ved siden af dørene.

8.8		

Der kan opsættes solceller, solfangere o. lign. anlæg, såfremt
disse integreres i bygningens facade eller tagflade uden fritstående, synlige konstruktioner.

Tagmaterialer til beboelsesbygninger

Skiltning
Der bør kun skiltes med forhold der
omhandler personer eller virksomhed
på den pågældende ejendom.
Skiltets størrelse må ikke overstige
0,25 m².
Anlæggene skal være i overensstemmelse med Randers Kommunes ”Vejledning til opsætning af solceller og
solfangere”.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1		

Hegn langs skel mod fælles friarealer og stier skal etableres
som bøgehæk, eventuelt suppleret med et let trådhegn på
indvendig side. Hegn skal placeres 0,30 m indenfor skel på
egen grund.

9.2		

Der skal etableres fælles opholdsarealer for begge delområder, som vist på kortbilag 2.

Hegn i skel

Fælles opholdsarealer

		Delområde I:
		Delområde II:
9.3		

Randers Kommune

5 % af det samlede areal.
10% af det samlede areal.

Fælles opholdsarealer skal fremstå som græsklædte arealer,
evetuelt suppleret med solitære træer, trægrupper og/eller
med buske. Beplantning skal ske med hjemmehørende arter,
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som kan indgå naturligt i landskabet. Der kan desuden opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign., som understøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets
tekniske forsyning.
9.4		

Terrænregulering
Det overordnede landskab skal følges
og bebyggelsen skal indpasses.

Fælles opholdsarealer og friarealer må ikke anvendes til parkering eller nogen form for henstilling af både, campingvogne, uindregistrede biler eller til oplag af materialer.
		
9.5		
Der må ikke foretages terrænreguleringer, der ændrer lokalplanområdets overordnede landskabsformer. Dog kan der på
den enkelte grund terrænreguleres i mindre grad og i henhold til § 9.6.
9.6		

Skråningsanlæg

Der må ikke foretages terrænreguleringer over +/- 0,5 m på de
enkelte grunde. Terrænreguleringer skal afvikles indenfor egen
grund. Der må ikke terrænreguleres ud mod de fælles opholdsarealer og friarealer, terrænet skal her følge det naturlige landskab.
		
9.7		
Skråningsanlæg må ikke overstige en hældning over 1:1,5.

Støttemure

9.8		

Der kan etableres støttemure på op til 0,5 m.

9.9		

Forhøjede opholdsarealer i form af terrasser og lign. skal holdes i en afstand af min. 2,5 m fra skel.

Beskyttelse af diger

9.10		Digerne må ikke ændres, fjernes eller gennembrydes, og
skal fortsat fremstå med naturlig bevoksning. Der må ikke
graves, sprøjtes eller placeres genstande på digerne.
9.11		Der må ikke udstykkes, placeres bebyggelse eller lign. inden
for en afstand af 7 m, målt fra digets midte. Der kan dog
anlægges stier jf. kortbilag 2.

Skilte på ubebyggede arealer må kun
være henvisningsskilte og ikke skilte
med reklamer

9.12		Der må ikke opsættes skilte på ubebyggede arealer, bortset
fra mindre henvisningsskilte med færdselsmæssige formål
ved indkørslen til området. Skilte må ikke være større end
0,4 x 1,0 m, og ikke placeres højere end 1,0 m over jorden.

§ 10 Grundejerforening
Grundejerforening

10.1		Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt
for samtlige ejere indenfor lokalplanens delområde I og II.
10.2		Grundejerforeningen inden for delområde I og II skal oprettes senest, når 75 % af de udstykkede grunde, inden for
delområde I og II er solgt eller når byrådet kræver det.
10.3		Grundejerforeningerne inden for delområde I og II skal varetage drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer inden
for delområde I og II.
10.4		Grundejerforeningerne skal efter krav fra kommunen sam-

Randers Kommune
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menslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige
foreninger. Grundejerforeningen skal efter krav fra Randers
Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
10.5		Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i
medfør af lovgivningen henlægges til foreningerne.
10.6		Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendommen, der
hører under foreningens område.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning
11.1		Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
At de i § 5 nævnte veje og stier er etableret
At de i § 9 nævnte fælles opholdsarealer er etableret
At der er sket tilslutning fælles vand-, el-, og kloakforsyning i
det omfang bebyggelsen skal forsynes.

§ 12 Ophævelse af lokalplan
12.2		
Lokalplan 557 vil blive aflyst for så vidt angår de arealer, der
er omfattet af nærværende lokalplan, ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

§ 13 Servitutter
13.1		Der aflyses ingen serviutter med lokalplanen.

§ 14 Vedtagelsespåtegninger
Forslag til Lokalplan 704 er godkendt af Randers Byråd den
18.11.2019.

Torben Hansen			
Jesper Kaas Schmidt
Borgmester 			Kommunaldirektør
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Lokalplan 704 er endeligt vedtaget af Randers Byråd den 02.03.2020.

Torben Hansen			
Jesper Kaas Schmidt
Borgmester 			Kommunaldirektør
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ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
OVERORDNET PLANLÆGNING
Vandområdeplaner
Lokalplanområdet er omfattet af de statslige vandområdeplaner
2015-2021 og ligger inden for hovedvandopland nr. 1.5 Randers
Fjord.
Der skal i planperioden 2015-21 etableres vådområder, gennemføres
lavbundsprojekter i hovedvandoplandet med henblik på at nedbringe den årlige kvælstofbelastning fra hovedvandoplandet til Randers
Fjord.
Der forventes en effekt af generelle supplerende kvælstofindsatser i
planperioden 2015-21, blandt andet ved etablering af minivådområder og miljøfokusområder, skovrejsning og målrettet regulering med
henblik på at nedbringe den årlige kvælstofbelastning fra hovedvandoplandet til Randers Fjord.
Der skal i planperioden 2015-21 etableres fosforvådområder i hovedvandoplandet. Vådområderne skal nedbringe den årlige fosforbelastning fra hovedvandoplandet til Randers Fjord.
Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med de statslige vandområdeplaner.
Beskyttelse af grundvandet
Lokalplanområdet ligger i et område, der er omfattet af grundvandsinteresser. Hovedparten af lokalplanområdet er udlagt som område
med særlige drikkevandsinteresser - OSD og indvindingsopland til
Gimming vandværk.
Det er derfor vigtigt, at fremtidige aktiviteter tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen undgås. Brug af sprøjtemidler og
gødning bør undgås.

Områder med særlige drikkevandsinteresser inden for lokalplanområdet.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne skal der ikke ske nedsivning af
overfladevand fra veje og parkeringsarealer inden for området.
Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder
– Natura-2000 områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder. I Natura 2000-områder må der
bl.a. ikke planlægges for:
- nye arealer til byzone eller sommerhusområde
- nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v
Natura 2000-områder
Nærmeste 2000-område, habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers
Fjord og Mariager Fjord ligger ca. 6,3 km øst for området.
Både ud fra afstanden og karakteren af planen vurderes den hverken
i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter , at få
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negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området
er udpeget for at beskytte.
Bilag IV-arter
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær lokaliteten og ved eftersøgning i databasen fugleognatur er der ikke
fundet nogle observationer.
Det kan ikke udelukkes at diges anvendes som rasteområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Det ansøgte vurderes ikke at have
en sådan karakter, at det kan påvirke digets funktionalitet som rasteområder for padderne.
På den baggrund vurderes det planlagte ikke at have en sådan karakter, at det kan påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- og rasteområder.
KOMMUNEPLANEN
Området er udlagt til perspektivareal for byudvikling i kommuneplan
2017, men er endnu ikke udlagt til boligformål. Der er derfor lavet en
kommuneplantillæg (nr. 45).
En del af områdets sydlige del er omfattet af rammeområde 1.08.B.14
i Kommuneplan 2017. Området er udlagt til boligformål.
Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen:
- landskab
- kystnærhedszonen

Områdets sydlige del er omfattet af rammeområde 1.08.B.14 i Kommuneplan
2017.

Bevaringsværdigt landskab
Lokalplans delområde I ligger indenfor områder med særlige landskabelige interesser. Der er elementer af særlige oplevelsesmuligheder
i området. Lokalplanen indeholder bestemmelser der tager hensyn
til områdets landskabelige interesser ved placering og udformning af
byggeri, anlæg og beplantning i det åbne land.
Kystnærhedszonen
Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er beliggende bag
ved eksisterende boligområder, set fra kysten. Planen vurderes ikke
at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet. Området er tilmed
udlaget til perspektivareal for byudvikling i Kommuneplan 2017.
Der planlægges ikke for bebyggelse over 8,5m.
Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af
beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal
være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder iht. planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 23 og nr. 24.
Det forventes ikke at det berørte rammeområde – eller dele heraf – vil
indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder.
Lokalplanen får derfor ikke betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.
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Tillæg til kommuneplanen
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017,
da en del af området ikke er udlagt til byudvikling. Der er derfor udarbejdet Tillæg 45 til Kommuneplan 2017.
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med denne lokalplan.
Fordebat
Der har været afholdt fordebat fra den 09.08.2019 til den
23.08.2019.
EKSISTERENDE LOKALPLANER OG SERVITUTTER
Eksisterende lokalplaner
Den sydlige del af området er omfattet af eksisterende lokalplan
557 for boligområde ved Tjærby Diger, som delvist aflyses, når
denne
lokalplan offentliggøres endeligt.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Randers Kommune
tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2.
Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår
af lokalplanens bestemmelser.
Tinglyst olieledning
Inden for lokalplanens område findes én af Forsvarets olieledninger.
Olieledningen ligger ca. 75-200 cm under terræn og er en del af et
større forsyningssystem med forbindelse til havne og flyvestationer i
Jylland. Omkring olieledningen findes et tinglyst servitutbælte på 10
m (5 m på hver side af ledningen), hvor der ikke må bygges, plantes
træer, buske eller hække, eller etableres andre anlæg af blivende art.
I lokalplanen er servitutbæltet sammenfaldende med en del af vejudlægget for stamvejen Tjærby Diger Allé.
Ethvert gravearbejde, stort eller småt, indenfor det 10 m brede servitutbælte skal anmeldes til Forsvarets POL-division, som vil være
til stede under arbejdet og påvise den præcise placering og dybde
af ledningen. På den måde forhindres kostbare uheld med brud på
rørledningen.
Såfremt det af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse af olieledningen
bliver nødvendigt at foretage opgravning m.v. inden for servitutbæltet, reetablerer Forsvarets Depot og Distribution Drivmiddelsektion
området som til almindelig landbrugsjord.
Udgifter til evt. reetablering af arealet derudover, samt andre
ulemper i den anledning, er Forsvarets Depot og Distributionsektion
uved kommende. Dette vil derfor påhvile grundejerforeningen.
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ØVRIG PLANLÆGNING
Spildevandsplan
Størstedelen af planområdet (nordlige del) er ikke omfattet af spildevandsplanen, og der er derfor i forbindelse med planlægningen udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.
Lokalplanområdet skal være separatkloakeret.
Befæstelsesgraden med uigennemtrængelig belægning må på den
enkelte ejendom ikke være højere end 50 %.
Varmeplan
Den endelige forsyningsform fastlægges i forbindelse med godkendelse af projektforslag efter varmeforsyningsloven.
Der er generelt forbud mod etablering af elopvarmning som primær
varmekilde i bebyggelse inden for lokalplanområdet. Undtaget herfra
er varmepumper.
Vandforsyning
Området ligger i Verdo Vands forsyningsområde.
Renovation
Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes ”Regulativ for
husholdningsaffald”. Regulativet fastsætter regler for håndteringen
af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Randers Kommune.
Ved private husstande indsamler Randers Kommune restaffald, organisk affald, papir og emballage (glas, plast og metal). Derfor skal
der afsættes plads til beholdere til opsamling af de 4 fraktioner.
Vintervedligeholdelse
Randers Kommunes regulativ
MUSEUMSLOVEN
Arkæologiske interesser
Museum Østjylland oplyser af de finder området interessant i forhold
til en arkæologisk forundersøgelse , da der er registreret fortidsminder i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Umiddelbart syd for
arealet er der undersøgt en boplads med langhuse og kogestensgruber fra bronzealderen samt enkelte bygninger fra middelalderen. På
matriklen øst for er der endvidere registreret to overpløjede gravhøje.
Vest for er der undersøgt en yderst velbevaret, overpløjet gravhøj –
Hermanns Høj – med seks jordfæstegrave. Endvidere er der undersøgt
bebyggelsesspor fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen
i form af huse, lavtemperaturovn samt aktivitetsområder med gruber
og jordovne.
Nordvest for ved forlægningen af Gimmingvej er der undersøgt en
værkstedsplads med bl.a. grubehus. Af de ganske mange metalfund
kan nævnes et trefliget spænde i bronze ornamenteret i borrestil, et
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rundt sølvsmykke med prægning på begge sider, en bronzepatrice til
et korsetkors, en jernnøgle til en spærrefjederlås samt en almindelig
nøgle. Genstandene vidner om specialiserede metalhåndværkere i vikingetiden.
De kendte fortidsminder og topografien på et højtliggende plateau
ikke langt fra Randers Fjord indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder i det aktuelle område. De eventuelle
fortidsminder er beskyttet af museumslovens § 27.
Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal inden anlægsarbejdet sættes i gang.
Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget
kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse, for at
anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt.
Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af
arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2, ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang
det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland.
Beskyttede sten- og jorddiger
Indenfor lokalplanområdet er der registreret diger som vist på kortbilag I og II.
Diger i byzone er ikke længere omfattet af Museumslovens § 29a. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, som beskytter diget mod
fjernelse, tilstandsændringer og gennembrud. Ændringer i tilstanden af diger i byzone, herunder etablering af gennemkørsler, kræver
dispensation fra Randers Kommune.
Det midterste dige har et eksisterende lovligt brud på 16 meter.
Diger beliggende i afgrænsningen mellem byzone og landzone er
omfattet af museumslovens generelle beskyttelse i museumsloven.
Ændringer i tilstanden af diger, som afgrænser byzone og landzone,
kræver Randers Kommunes dispensation fra museumslovens § 29 a,
jf. § 29 j, stk. 2 i hvert enkelt tilfælde.
MILJØBESKYTTELSESLOVEN
Jordforurening
Området er ikke omfattet af områdeklassificering eller kortlagt som
V1 eller V2 arealer.
Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er deponeret affald eller er sket forurening af jorden. Området er således ikke
kortlagt som jordforurenet.

ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
Landbrugspligt
Ejendommene med matr. nr. 4i og 9o Tjærby, Gimming er omfattet af landbrugspligt og er derfor reguleret af landbrugsloven. Land-
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brugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i landbrugsloven, inden
ejendommene kan udstykkes og overgå til den planlagte anvendelse.
Trafikstøj
Lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje”, hvori der er beskrevet følgende vejledende
grænseværdier for vejstøj:
•

Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end Lden 58 dB.

•

Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau
på højest Lden 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med
åbne vinduer (fx med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller
særligt isolerende konstruktioner).

•

Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at landbrugsstyrelsen ophæver landbrugspligten for ejendommen, matr.nr. 9o
Tjærby, Gimming i det område, der er nævnt i § 2.
Ændringer i tilstanden af diger, som afgrænser byzone og landzone ,
kræver Randers Kommunes dispensation fra museumslovens § 29 a,
jf. § 29 j, stk. 2 i hvert enkelt tilfælde.

TILLADELSER FRA RANDERS KOMMUNE
Ændringer i tilstanden af diger i byzone, herunder etablering af gennemkørsler, kræver dispensation fra Randers Kommune.

MILJØVURDERING AF PLANFORSLAG
Der er foretaget en screening af planforslagene efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis
det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold
til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.
Afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommune vurderer, at planforslagene ikke danner grundlag
for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning
på miljøet.
På denne baggrund er det Randers Kommunes samlede vurdering, at
der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.
Begrundelse for afgørelse
Planforslagetene muliggør udstykning til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
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Indenfor lokalplanens område findes der udpegninger af værdifulde
diger der er omfattet af museumslovens § 29a, særlige værdifulde
landskaber samt beliggenhed i kystnærhedszonen. Planforslagene
tager hensyn til alle tre forhold, ved at sikre områdets landskabelige
interesser.
•

•
•

Lokalplanen sikre diger i området ved at hold en afstad på 6 m
til digefod, på hver side langs diget, samt beskyttelse af digets
naturlige beplantning og udformning.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulereing, der
sikre områdets landskabelige træk.
Lokalplanen ligger i et eksisterende boligområde og er placeret
bag eksisterende boligområder set fra kystlinjen.

Klagevejledning i forhold til afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering
offentliggøres samtidig med planforslagene.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4
uger.
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