
Tillæg 14 til kommuneplan - Etageboliger ved Østervangsvej
28-30
Status: Udkast

Offentliggørelse af forslag start:
Høringsperiode start:
Høringsperiode slut:
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:



Baggrund og formål
Dette Tillæg 14 til Kommuneplan 2017, omfatter matr. nr. 490i samt del af 490b, Randers markjorder
der er placeret i den nordøstlige del af Randers by på Østervangsvej 28-30, hvor der tidligere har været
sygeplejerskole. Området er en del af kommuneplan ramme nr. 1.02.O.6, der i kommuneplanen er
udlagt til offentlige formål.

Baggrunden for dette tillæg er, at give mulighed for, at der indrettes etageboliger i den eksisterende
bygning på Østervangsvej 28-30. Forslag til Lokalplan 666 er i offentlig høring sammen med dette
forslag til tillæg 14

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplan, har der været afholdt fordebat i perioden fra
den 13. december 2017 til den 10. januar 2018. Der indkom ingen bemærkninger i fordebatten.

Redegørelse
Etageejendommen er udstykket særskilt og er i dag ejet af statens ejendomsselskab Freja, der gennem
en årrække har forsøgt at sælge ejendommen. Ejendommen fremstår som en del af Regi onshospitalet
Randers.

Den eksisterende etageejendom skal indrettes med 30 boliger, samt et tilhørende fællesareal. I
stueplan kan der ske direkte adgang til ophold på terræn, hvor andre boliger i ejendommen kan opsætte
alta ner - disse tiltag kan resultere i mindre facadeændringer.

Ændringer med dette kommuneplantillæg
Der tilføjes en ny ramme 1.02.B.68 og ramme 1.02.O.6 indskrænkes med den nye rammes areal.

Rammebestemmelserne for den nye ramme 1.02.B.68 er følgende:

Områdets anvendelse: Etagebebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af
bydelens behov samt ikke generende erhverv.
Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 20 meter
Etageantal: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Bebyggelsesprocenten gælder for
enkelte ejendom.
Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
Friarealer: Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 15 % af boligetagearealet.

Rammebestemmelserne for den indskrænkede ramme 1.02.O.6 bibeholdes:

Områdets anvendelse: Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og
boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt
finder plads i området.
Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m, dog 35 m syd for Dronningborg
Boulevard.
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 80%. Bebyggelsesprocenten
gælder for området under ét.
Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
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Miljøvurdering
Der er foretaget screening af kommuneplantillæget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer (Lov om miljøvurdeirng afplaner og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr.
448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på
miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv,
arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den
gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering
af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der
medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre
ændringer i forhold til den gældende situation, da:

Der ikke gives mulighed for yderligere bebyggelse, der vil ændre det eksisterende bymiljø
Den ændrede anvendelse forventes ikke at generere yderligere trafik

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.
Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med
kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist
på 4 uger.

Rammer
Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.02.O.6

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.02.O.6(T14)
1.02.B.68(T14)
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til er vedtaget af Randers Byråd den og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Borgmester Kommunaldirektør

Borgmester Kommunaldirektør
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Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.

Nye rammer
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Rammeområde 1.02.O.6(T14) - Sygehuset

Generelle rammer

Områdets anvendelse Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner
og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der
efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Bygningshøjde Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m, dog 35 m syd for
Dronningborg Boulevard.

Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 80%.
Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.

Zonestatus Byzone
Fremtidig zonestatus Byzone
Miljøklasse I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
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Rammeområde 1.02.B.68(T14) - Etageboliger
Østervangsvej

Generelle rammer

Bygningshøjde Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 20 meter
Etageantal Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 160. Bebyggelsesprocenten

gælder for enkelte ejendom.

Zonestatus Byzone
Fremtidig zonestatus Byzone
Miljøklasse I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
Friarealer Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 15 % af

boligetagearealet.

Rammeområde 1.02.B.68(T14) - Etageboliger Østervangsvej
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Aflyste rammer

De efterfølgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse.
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Rammeområde 1.02.O.6 - Sygehuset

Generelle rammer

Områdets anvendelse Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner
og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der
efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Bygningshøjde Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m, dog 35 m syd for
Dronningborg Boulevard.

Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 80%
Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.

Zonestatus Byzone
Fremtidig zonestatus Byzone
Miljøklasse I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
Bebyggelsens omfang BEBYG5

Rammeområde 1.02.O.6 - Sygehuset
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