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Institutions-område 
indeholdende 
bwnehave/vuggestue 
eller lignende. 

Beliggende ved 
Romalt Boulevard. 
I dag udlagt til 
industri. 

Institutions-område 
ved landsbyen. 

Behov for flere 
institutioner. 

Institutioner ved 
Romalt Boulevard. 

Lokalplan nr. 128 
Anstitutions-område« 
ved Romalt Boulevard 

LOKALPLAN 128 - 
EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplanforslaget omfatter et institutions-område, 
der åbner mulighed for placering af bernehave, vug- 
gestue og lignende ti1 betjening af de nye boligom- 
råder ved landsbyen Neder Romalt. 

Området er beliggende ved Romalt Boulevard vest 
for Mariesminde- og syd for Christianelund-omradet 
og er i dag udlagt ti1 industriformål. 

1 den partielle dispositionsplan for Romalt-omradet, 
som er udarbejdet i 1976, foreslås institutionerne 
(bernehave/vuggestue og lignende) placeret i lands- 
byen Neder Romalt. Tanken var at samle alle insti- 
tutioner for hele Romalt-området p% et centralt sted. 

Den hurtige udbygning af de forste etaper af bolig- 
områderne i Romalt (Mariesminde/Sp jalsho j) med- 
forer behov for opforelse af institutioner (borneha- 
ve/vuggestue) tidligere end f orudset. 

Ligeledes viser en ny undersogelse af institutions- 
dEkningen i Romalt-området, at arealerne ved lands- 
byen ikke kan rumme et oget behov for institutioner. 

Lokalplanen foreslår derfor, at der reserveres areal 
ti1 institutioner ved Romalt Boulevard ti1 betjening 
af en del af boligbebyggelsen omkring Neder Romalt. 
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Arealet ved landsbyen 
fortsat 
institutions-område. 

5 15-rammerne 
område, E 35 

Lokalplanforslaget i 
strid med 
5 15-rammerne. 

Tillseg til 
5 15-rammerne. 

Partiel dispositionsplan 
for Romalt-området. 

Zonestatus. 

Arealet ved landsbyen fasthddes som institutions- 
omrade ti1 at betjene den resterende del af boligbe- 
byggelsen omkring Neder Romalt. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggo- 
relse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifolge kommuneplanlovens § 31 kun ud- 
stykkes, bebygges eller i evrigt anvendes i overens- 
stemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medforer hel- 
ler ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg 
med videre, der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsatning af, at det ikke Endrer den saerlige ka- 
rakter af det område, der soges skabt ved lokal- 
planen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemferes ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Lokalplanen omfatter en del af et omrade, som be- 
naevnes E 35 i 5 15-rammerne for Randers kommune. 
1 § l&rammerne er det forudsat, at omradet skal’ 
anvendes ti1 erhvervsformal, såsom lettere industri, 
lager- og werkstedsvirksomhed. 

1 lokalplanen forelås, at en del af området E 35 ud- 
kegges ti1 offentlige formål (institutioner). 
Lokalplanforslaget er således i strid med de god- 
kendte § 1Brammer. Der må derfor, inden lokalplan- 
forslaget endeligt kan vedtages, foreligge et af År- 
hus amtsråd godkendt tillseg ti1 9 15-rammerne for 
Randers kommune. 

1 den partielle dispositionsplan for Romalt-området 
forudszettes der, at alle institutioner ti1 betjening af 
de nye boliger placeres centralt ved landsbyen Ne- 
der Romalt. Lokalplanforslaget udhegger imidlertid 
arealer ti1 institutioner syd-vest for Romalt Boule- 
vard og er således i strid med intentionerne i den 
partielle dispositionsplan om en central placering af 
institutionerne. 

Området er beliggende i landzone. 
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Vejplaner. 

Spildevandsplan. 

Institutioner. 

Veje og stier, 

Farste del af Romalt Boulevard, straekningen fra 
Grenåvej til fordelingsvej nord, f orventes anlagt i 
1980. 

Lokalplanen omfatter det område, der benzevnes A 
50 i spildevandsplanen for Randers kommune. Om- 
rådet planlzegges kloakeret i perioden 1981-84. En 
eventuel tidligere udnyttelse kraever en andring af 
den godkendte spildevandsplan. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formal er: 
at fastlzgge de fysiske rammer for områdets an- 
vendelse og udf ormning, 
at sikre områdets anvendelse ti1 institutionsformal, 

at der gennem udformningen af veje og stier, såvel 
internt i området som ved forbindelse med de til- 
gransende boligområder tilstræbes stwst mulig tra- 
fiksikkerhed, 

at området overfcwes ti1 byzone. 

Ved behandling af eventuelle dispensationer fra lo- 
kalplanens bestemmelser vi1 byrådet lEgge wgt på, 
at lokalplanens formål opretholdes. 

Lokalplanens bestemmelser 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 
juni 1975) fastszettes herved f0lgende bestemmel- 
ser for det i 5 1 naevnte område. 

§ 1 

Matrikelbetegnelse 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgrmnsen som vist på 
vedhaeftede kortbilag nr. 1 og omfatter del 
af matr.nr. 55 og 172 Romalt By, Kristrup, 
samt alle parceller, som udstykkes efter 
4. december 1979. 

Stk. 2. Med byrådets offentlige bekendt- 
g@relse af den vedtagne lokalplan overftires 
det under stk. 1 nmvnte område fra landzone 
ti1 byzone. 

§ 2. 5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Området må kun anvendes ti1 offentlige formål (bar- 
nehave, vuggestue, fritidshjern og lignende) . 
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§ 39 

Udstykninger. 

§ 4. 

Udlaeg af nye veje m.v. 

Facadelashed. 

Parkeringsforhold. 

§ 5. 

Jordkabler. 

§ 8. 

Bebyggelsesprocent. 

Bygningshsjde. 

Maks. 2 etager. 

5 3 UDSTYKNINGER 

Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse 
med den på vedhzeftede kortbilag nr. 2 viste retnings- 
givende udstykningsplan. 

5 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udlzgges areal ti1 folgende nye vej og 
nye stier med en beliggenhed som vist p% vedlneftede 
kortbilag nr. 2. 

Vejen A-B i en bredde af 10 m. 

Hovedsti& a-b i en bredde af 5 m. 

De ovrige stier i en bredde af 4 m. 

Stk. 2. Ti1 stien a-b må der kun vare adgang for gå- 
ende og cyklende faerdsel. 

Stk. 3. Krydsning mellem hovedstien a-b og Romalt 
Boulevard skal ske niveaufrit.‘b) 

Stk. 4. Ti1 Romalt Boulevard må der ikke vaere di- 
rekte adgang fra de tilgransende ejendomme. 

Stk. 5. De ti1 ejendommen horende parkeringsplad- 
ser skal placeres inden for det p% vedhaeftede kort- 
bilag nr. 2 med szerlig signatur viste område. 

5 5 SPOR- OG LEDNINGSANLIEG 

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke 
frernfores som luftledninger, men må alene udfores 
som jordkabler. 

Q 8 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen- 
dom må ikke overstige 40. 

Stk. 2. Intet punkt af en bygnings yderweg eller 
tagflade må gives en hojde, der overstiger 8,5 m over 
terrzen, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 

Stk. 3. Bygninger må ikke opfores med mere end 2 
etager. 

*) ‘Nzsrvcerende lokalplan omfetter dele af byplanvedt=gt nr. 36 og lokal- 
plan nr. 104 og supplerer med bestemmelsen nazvnt under 5 4, stk. 3, 
lokalplan nr. 104 og byplanvedtegt nr. 36. 
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§ 7. 

Beplantningsbdte. 

§ 8. 

§ 9. 

§ 7 UBEBYGGEDE AREALER 

De p% vedhaeftede kortbilag nr. 2 med saerlig signa- 
tur viste arealer udlazgges ti1 beplantningsbsAte. 

Q 8 EVENTUELLE TILLADELSER 
ELLER DISPENSATIONER 
FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Gennemfwelse af mervaxende lokalplan kraever land- 
brugsministeriets tilladelse i medfar af landbrugslo- 
ven. Matr. nr. 5a er undergivet landbrugspligt. 

5 9 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Saledes vedtaget af Randers byrad den 14. januar 

1980. 

R a n de r s, den 17. januar 1980. 

K. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 § 27 i lov om kommuneplanl=gning ved- 
tages foranstående lokalplan endeligt. 

Teknisk udvalg, den 8. april 1980. 

Arne Juhl Christens@n 
udvalgsformand 
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