Lokalplan 104
Mariesminde
- Spjalshaj
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To etaper.

Supplerende
bestemmelser.

Boligbebyggelse.
Ca. 500 boliger.

+

LOKALPLAN
NR. 104 EN KORTFATTET
BESKRIVELSE

Forslaget omfatter de to forste etaper af de nye boligområder
ved landsbyen Neder Romalt. Farste
etape (Mariesminde) er allerede i byzone og omfattet af partiel byplanvedtzgt
nr. 36. For dette område fastsEtter lokalplanforslaget
kun supplerende
bestemmelser om en grundejerforening,
beplantning
og parkering. Anden etape (Spjalshaj)
er i landzone. For dette område fastsEtter lokalplanforslaget bestemmelser om alle de forhold, der er nadvendige for at sikre området ti1 åben boligbebyggelse
(faxre end 12 boliger pr. ha.). Inden for anden
etape kan der ifalge forslaget apfares mellem 240
og 270 boliger. 1 hele området kan der opfcwes mellem 505 og 550 boliger.
LOKALPLANENS

Hvis forandring er
Bnsket, skal de falge
planen.
Nuverende
lovlig
brug kan fortsette.
Ikke handlepligt.
Evt. dispensation.

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommuneplanlovens
5 31 kun
udstykkes, bebygges eller i wrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortsatte
som hidtil. Lokalplanen
medfarer
heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl=g med videre, der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre va+
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser un-
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der forudxetning
af, at det ikke aendrer den saxlige
karakter af det område, der s0ges skabt ved lokalplanen.
Vesentiige
aendringer
ny lokalplan.

-

Mere v=sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemf0res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Lokalplanforslaget
indeholder i 9 1, stk. 3, bestemmelse om, at en del af det af planen omfattede område overf0res ti1 byzone. Retsvirkningerne
heraf
fremgår blandt andet af lov om frig0relsesafgift
(finansministeriets
bekendtg0relse nr. 301 af 12.
juni 1970 om frig0relsesafgift).
Private byggeservitutter
tutter, der er uforenelige
ges af planen.
LOKALPLANEN

5 15-rammerne
zonestatus.

og

og andre tilstandsservimed lokalplanen, fortraw

OG DEN OVRiGE

PLANLIEGNING

Lokalplanen
omfatter de områder, der bemevnes
V 26 og V 40 i 5 15-rammerne for Randers kommune.

V 26 i byzone til åben
og lav boligbebyggelse.

Område V 26 er udlagt ti1 åben og lav boligbebyggelse i henhold ti1 partiel byplanvedtzgt
nr. 36 for
Randers kommune. Området er beliggende i byzone.

V 40 i landzone,
boligbebyggelse,
6-10 boliger/ha.

Område V 40 er if0lge 5 15-rammqne reserveret ti1
boligformål
med tilh0rende
kollektive
anlEg og
narrnere angivne erhvervstyper, som kan indpasses
i området uden genevirkninger i forhold ti1 omgivelserne. Antallet af boliger skal ligge mellem 6 og 10
boliger pr. ha.

Dispositionsplan

1971.

Partiel dispositionsplan
for Romaltområdet.

1 Randers kommunes dispositionsplan fra 1971 indgår området som en del af en st0rre samlet åben
boligbebyggelse omkring landsbyen Neder Romalt.
1 1976 har Randers kommune udarbejdet en partiel
dispositionsplan
for Romaltområdet.
Planen redeg0r for hovedtrxkkene
i vej- og stibetjening,
for
udstykningsprincipper,
for områdets forsyning med
institutioner
og privat service, for tekniske anlEg
og for plankegningen af de rekreative arealer.
Lokalplanforslaget
overensstemmelse
plan.

Spiidevandsplan.

er på alle wesentlige punkter i
med den partielle dispositions-

Lokalplanforslaget
omfatter de områder, der benawnes A 46 og A 47 i spildevandsplanen for Ran-

3
ders kommune. Ifolge spildevandsplanen
råderne hovedkloakeres i 1977 og 1978.

skal om-

Vejpianiaegningen.

Århus amtskommunes tekniske forvaltning
har i
1974 udarbejdet et skitsefors!ag ti1 forlzegning af
hovedlandevej 415 på straekningen Kristrup-Auning.
Selve vejens tracé ligger nogenlunde fast og danner grundlag for lokalplanområdets
sydlige begraensning (150 m fra fremtidigt
vejskel). Vejtilslutningernes endelige udformning er ikke endelig fastlagt
og kan derfor afvige noget fra det på kortmaterialet viste.

Kollektiv

trafik.

Det indgår som en foruds&ning
for planforslaget,
at Romaltområdet,
når fuld udbygning har fundet
sted, og når der dermed er skabt det fornodne trafikunderlag,
skal inddrages i det ovrige bybusnet.
Busruten felger i forste omgang fordelingsvej »syd«
og Romaltvej. 1 en senere etape kan den ostligste
stamvej i Spjalshojområdet
sammen med en saxlig
busvej indgå i ruteforingen.

bygninger.

Med hensyn ti1 grundejerf oreningens overtagelse af
fzzllesbygninger m.v. henvises ti1 vedhzeftede tilbud
af 4. september 1977 fra »Bygge- og Investeringsselskabet af 5. december 1972«.

Felies

LOKALPLANENS

FORMÅL

To formål:

Lokalplan

Byggemodning
af
&pjaishoj((.
Supplement
af
»Mariesmindetc

Dels skal planen åbne mulighed for at byggemodne
anden etape af Romaltområdet
(Spjalshoj) , dels
fastsEtter lokalplanen enkelte supplerende bestemmelser for forste etape (Mariesminde) .

Haveboiiger.
Enklaver af ta?t-lav.

104 har to formål:

Med byggemodningen
af anden etape af Romaltområdet er det hensigten - i lighed med forste etape
- at åbne mulighed for en varieret boligbebyggelse
fortrinsvis
med haveboligkarakter,
men også med
ishet af taettere enklaver med tilhorende »private«
fzellesarealer.
Områdets differentierede
vej- og stinet er opbygget med henblik på at opnå den storst mulige trafiksikkerhed,
iszr for den gående og cyklende trafik. 1 tilslutning
ti1 boligvejene er anbragt mindre
friarealer ti1 leg og ophold, og der er således også
ved boligvejenes udformning i ovrigt lagt op til, at
den korende trafik her skal faxdes på fodgzngernes vilkår.
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Hvad angår sigtet med plankegningen af Romaltområdet som helhed henvises ti1 »partiel dispositionsplan for Romaltområdet
1976«.
Byplanloven
ikke
så omfattende som
kommuneplanloven.

Samme retsgrundlag.

Da der ifolge byplanloven af 1970 ikke var mulighed for at optage bestemmelser om grundejerforening, lcdningsforelse m.v., har man fundet det hensigtsmzssigt at supplere den nylig stadfwtede
partielle byplanvedt=gt
nr. 36 (Mariesminde)
med bestemmelser herom, således at grundlaget for byggemodningen af forste og anden etape er det samme
i denne henseende. Rent praktisk er det ordnet således, at disse bestemmelser er samlet bagest i lokalplanen som fElles bestemmelser for begge etaper (delområderne A og B).

Lokalplanens

bestemmelser

1 henhold ti1 kommuneplanloven
(lov nr. 287 af 26.
juni 1975) fastsEttes herved folgende bestemmelser for det i 5 1 mevnte område.
5 1

§ 1.
Matrikelbetegnelse.

Delområderne

A og B.

LOKALPLANENS

OMRÅDE

Lokalplanen afgrznses som vist på kortbilag nr. 1
og omfatter folgende matr.nr.e: 3b, 4d, 4t, 4u, 27e,
362, 36d, 41b, 41c, 44d, 44e, 47a, 47d, 49a, del af 2a,
del af 3n, del af 4s, del af 5a, del af 6a, del af 7i,
del af 15a, del af 20a, del af 22a, del af 23b, del af
36a, del af 44a, del af 45d, alle Romalt by Kristrup
sogn, samt alle parceller, der efter den 17. august
1977 udstykkes fra de nzvnte ejendomme.
Stk. 2. Lokalplanens
område opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag nr. 1 og 2.

Delområde
til byzone.

B overfwes

Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgorelse af
den vedtagne lokalplan overfores det under stk. 2
rxevnte delområde B fra landzone ti1 byzone.“)

Delområde
5 2 til 5 8.

B:

Stk. 4. Bestemmelserne
lukkende delomr%de B.
De ovrige bestemmelser
rådet.

Delområde
5 2

§ 2.
Boligformål.

OMRÅDETS

i § 2 ti1 $j 8 omfatter
omfatter

ude-

hele lokalplanom-

B
ANVENDELSE

Området må kun anvendes ti1 boligformål.
Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse eller
‘>) Delområde A blev overfcwt ti1 byzone ved stadfzstelsen
tie1 byplanvedtzgt
nr. 36 for Randers kommune.

af par-

Erhverv
angivne

på naermere
vilkår.

t& og lav bebyggelse, såfremt denne opfwes i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 3, stk. 9 og 10.
Stk....2. Byrå-det kan tillade, at der på ejendommene
drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfares i beboelsesområder, under,, forudsztning
af,
at virksomheden
drives af den, der bebor den pågzeldende ejendom,
at virksomheden efter byrådets skcm drives på en
sådan måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medfwer ulempe for de omboende,
at virksomheden ikke medfarer behov for parkering,
der ikke er plads ti1 på den pågeldende ejendom.
Ejendommene må i cwrigt ikke benyttes ti1 nogen
form for erhvervsvirksomhed.

§ 3.

§ 3

UDSTYKNINGER

Hovedmoduler.

Området olpdeles i kvarterenheder
(de på kortbilag
nr. 2 med stiplet linie omkransede arealer) bemevnt
hovedmoduler.
Stk. 2. Udstykninger skal foretages inden for rammerne af hovedmodulerne og respektere de tilslutninger, der er vist på kortbilag nr. 2.

Udstykningsplan.

Stk. 3. Medmindre bestemmelserne i stk. 6 bringes
i anvendelse, må udstykning kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan.

800 rn’ grunde.

Stk. 4. Ingen grund må udstykkes med en mindre
stwrelse end 800 m*, og på hver grund skal der
kunne indskrives et kvadrat med en sidelzngde på
22 m.

7,5

Stk. 5. De på kortbilag nr. 2 viste mindre friarealer inden for hovedmodulerne skal udgwe mindst
7,5 ‘J/oaf det samlede areal inden for hovedmodulet.

O/O

friareal.

To alternative

Type 1.
Type il.

muligheder.

Stk. 6. Såfremt et eller flere hovedmoduler udstykkes efter de retningslinier,
som fremgår af vedheftede kortbilag nr. 3, som type 1 eller type II, kan
bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5 fraviges for de pågzeldende ejendomme. Forud for udstykningen
af
et hovedmodul trzeffer byrådet beslutning om, hvilken type der skal anvendes.
For type 1 gzelder bestemmelserne i stk. 7 og 8.
For type II gaelder bestemmelserne i stk. 9 og 10.

6

650 m2

22

O/O

friareal.

300-350 m2 grunde.

45

O/O

§ 4.

friareal.

Type 1.
Stk. 7. Ingen grund må udstykkes med en mindre
storrelse end 650 m2, og på hver grund skal der
kunne indskrives et kvadrat med en sidelangde på
22 m.
Stk. 8. De på vedhzftede kortbilag nr. 3 viste mindre friarealer inden for hovedmodulet skal udgore
mindst 22 O/O af det samlede areal inden for hovedmodulet og udlaegges samlet.
Type II.
Stk. 9. På hver grund skal der’kunne indskrives et
rektangel med sidelzengderne 15 og 20 m. Rektanglets ene langside skal vzre fortrinsvis
orienteret
mod nord eller ost. Denne langside. må ikke ligge
naxmere naboskel eller del af naboskel end 2,5 m
målt vinkelret på hengderetningen.
Stk. 10. De på vedhzeftede kortbilag
nr. 3 viste
mindre friarealer inden for hovedmodulet skal udgore mindst 45 O/O af det samlede areal inden for
hovedmodulet, og mindst 35 O/Oskal udhegges samlet.
Q 4

VEJ- OG STIFORHOLD

Der udlzgges areal ti1 folgende nye veje og stier
med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2 eller
i princippet som på kortbilag nr. 3.
Fordelingsvej »sid« på strakningen A-B i en bredde af 12 m.
Stamvejen C-D i en bredde af lo/14 m.
Stamvejen E-F i en bredde af 10 m.
Busvejen G-H i en bredde af 11 m.
Boligvejene i en bredde af 7 m.
Hovedstierne a-b, e-f, g-h og i-k i en bredde af 4 m.
Markstien 1-m i en bredde af 3 m.
.
De ovrige stier i en bredde af 4 m.
Stk. 2. Kastrupsmindevej
vi1 blive delvis nedlagt
på strzkningerne
a-c og d-b, således at den får en
bredde af 4 m. Det resterende areal (4 m) vi1 blive
opretholdt som sti (hovedstien a-b) . Kastrupsmindevej vi1 desuden blive nedlagt i sin fulde bredde
på strzekningen c-d og opretholdt som sti (hovedstien a-b). Nedlazggelsen vi1 finde sted efter reglerne
herom i vejlovgivningen.
Stk. 3. Ti1 fordelingsvej
»syd«, ti1 busvejen og ti1
stamvejene må der ikke vare direkte adgang fra de
tilgrznsende ejendomme.
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Stk. 4. Langs folgende veje og stier påhegges byggelinier)
i de nedenfor angivne afstande fra vejske1 og ske1 mod sti.
Stamveje, busvej og boligveje 2,5 m.
Hovedstier og marksti 2,5 m.“:‘)

Byggelinier.

Arealet mellem byggelinien og vejskellet eller stiskellet må ikke anvendes ti1 nogen form for bebyggelse.
0 5

§ 5.

SPOR- OG LEDNINGSANLIEG

Elledninger,
herunder ti1 vejbelysning,
må ikke
fremfores som luftledninger,
men må alene udfores
som jordkabler.
§

4 5 6

6.

Bebyggelsesprocenten
ikke overstige 25 O/O.

25 Olo.
En etage

OMFANG

OG PLACERING

for den enkelte ejendom må

Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end
en etage med udnyttelig tagetage.

i- tagetage.

Stk. 3. En eventuel k=lder må ikke have loftet beliggende mere end 0,8 m over terrzen.

Kalderloft
maks.
0,8 m over terren.
Alternative

BEBYGGELSENS

muligheder.

.

Stk. 4. Såfremt et eller flere hovedmoduler udstykkes efter de retningslinier,
som fremgår af kortbilag nr. 3, som type 1 eller type II, kan bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 fraviges for de pågEldende
ejendomme.
For type 1 gzelder bestemmelserne i stk. 2,3, 5 og 15.
For type II gzelder bestemmelserne
10, Il, 12, 13 og 14.

i stk. 6, 7, 8, 9,

Type 1.
32,5 O/o

Én etage.
Garager.

Stk. 5. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 32,5 O/O.
Type II.
Stk. 6. Bygninger

må kun opfores med en etage.

Stk. 7. Garager må kun opfores inden for de på
kortbilag nr. 3, type II, med krydssignatur
viste
arealer.
:‘) Opmzrksomheden
henledes på, at der ti1 sikring af oversigtsforholdene (ved vejtilslutningen)
vi1 blive pålagt skrå byggelinier med hjemmel i vejlovgivningen.
‘:‘:) Garager, carporte, skure og lign. mindre bygninger kan dog opfares stiskel nzrmere end 2,5 m, når betingelserne i BR 3.2.3,
stk. 4, opfyldes.
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Maks. hojde 4,2 m.

Stk. 8. Ingen bygninger eller del af en bygning må
vaere hojere end 4,2 m eller hojere end 2,7 m + 0,6
gange afstanden ti1 ske1 mod nabo, jfr. dog kap. 3.1.5
i bygningsreglementet
af 197’7.

Gulve 20 cm
over terrzen.

Stk. 9. Ingen del af et gulv må ligge hojere end 0.2
m over terrin.

Facade

Stk. 10. Det er tilladt at bygge nzermere ske1 mod
sti, torv eller friareal end 2,5 m.

i skel.

Gavltrekanter.

Stk. 11.. Gavltrekanter
må uanset bestemmelsen
stk. 8 opfores narrnere ske1 mod nabo end 2,5 m.

Vinduer

Stk. 12. Inden for en afstand af 1,2 rnq) fra naboske1 må der ikke forefindes vinduer eller andre åbninger i facaden bortset fra ventilationslemme,
ledningsgennemforinger
og lignende efter reglerne herom i bygningsreglementet
af 1977, kap. 6.3, stk. 3,
og kap. 6.4.2, stk. la og Id.

mod nabo.

i

Byggefelter.

Stk. 13. Bygninger må kun placeres inden for det
på kortbilag nr. 3, type II, med mark grå toneraster
angivne byggefelt, stort 8 x 20 m.

2 m hegn.

Stk. 14. Det er tilladt at opfore plankewrk,
eller mur i ske1 i en hojde af maks. 2 m.

Fellesanlzeg.

§ 7.

hegn

Type 1 og type II.
Stk. 15. Inden for de i 5 3, stk. 8 og stk. 10, mwnte
friarealer må der opfores enkelte mindre bygninger eller anlazg med formål, der er faelles for områdets beboere, for eksempel faelleshus, drivhus,
svommebassin m.m.
5 7

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

Et mindre skilt
pr. ejendom.

Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Undtaget herfra er dog
skilte med en storrelse på indtil 0,2 rn”, der må opsaettes i et eksemplar på hver ejendom.

5 8.

(5 8

Fazllesarealer.

Beplantningsbazlte.

UBEBYGGEDE

AREALER

De på kortbilag nr. 2 med grå toneraster viste arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udhegges som fzelles opholdsarealer for bebyggelsen og
som stiareal.
Stk. 2. Langs fordelingsvej
»syd« udlaegges areal
tu et 18 m bredt beplantningsbaelte.
‘:) Opmzrksomheden
(1977).

henledes på bygningsreglementets

kap. 6.4.1

9

Delområderne

A og B

§ 9.

5 9

Byggelinier.

Mod boligve je kan beboelsesbygninger opfores med
en mindsteafstand ti1 vejskel på 2,5 m uanset bygningens ho jde.
Stk. 2. Der må ikke uden byrådets szrlige tilladelse foretages vaxentlige zzndringer af de ved byggemodningen godkendte og anlagte private faellesveje og stier og fzelles opholdsarealer.

Stier og veje
må ikke endres.
En overkarsel

VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD

pr. grund.

Ingen parkering
fellesarealerne.

på

Stk. 3. Der må kun etableres en overksrsel ti1 boligvejene fra hver grund. Overkorslen må ikke gives en bredde på mere end 5 m.
Stk. 4. De i byplanvedtzegt nr. 36 for Randers kommune og i nzervarende lokalplan, 5 3, stk. 8 og stk.
10, og 9 8 nawnte faelles friarealer og opholdsarealer for bebyggelsen må ikke anvendes ti1 nogen
form for parkering eller henstilling af både, campingvogne eller lignende.

Q 10.

Q 10

Eksisterende
bevares.

Den på vedhzef tede beplantningsplan
(kortbilag nr.
4) viste beplantning må ikke fjernes eller nedska+
res uden byrådets godkendelse.

hegn

BEPLANTNING

Beplantningsplan
for felIesarealer.

Stk. 2. Beplantning og anlaeg af de for området
fzelles friarealer og beplantningsbzelter må kun ske
i overensstemmelse med vedhzeftede beplantningsplan.

Retningslinier
for
hegnsbeplantning.

Stk. 3. Hegning mod vej, sti og fazllesareal m% kun
finde sted efter de på vedheftede beplantningsplan
viste retningslinier.

Hegn 0,5 m fra skel.

Stk. 4. Hegn og beplantning må ikke etableres mermere ske1 mod private fellesveje end 0,5 m.

5 11.

5 11

El- og telefonkabler
langs boligvejene.

Langs private fzellesveje skal el- og telefonkabler
fremfores uden for vejarealet i en afstand af maks.
0,5 m fra vejskel.

5 12.

5 12

LEDNINGSANLIEG

FORUDSETNINGER
AF NY BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

Ny bebyggelse m% ikke uden byrådets saerlige tilladelse tages i brug, for der er etableret de i 5 10,
stk. 2, nawnte fzellesarealer og beplantningsbelter.

10
5 13.

Q 13

Grundejerforening.

Der skal oprettes en grundejerforening
med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.

Stiftelsestidspunkt.

Stk. 2. brundejerforeningen
skal oprettes, senest
når 75 O/O af de udstykkede grunde er solgt, eller når
byrådet krawer det.

Grundejerforeningens
opgaver.

Stk. 3. Grundejerforeningen
skal forestå drift og
vedligeholdelse af de i 5 10, stk. 2, nwnte falles
opholdsarealer og eventuelle faellesbygninger på arealet.

Vedtzegter.

Stk. 4. Grundejerforeningens
kendes af byrådet.
5 14

GRUNDEJERFORENING

vedtigter

skal god-

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Randers byråd.
Rand

ers, den 12. september 1977.
Kr. Gjstrup
borgmester

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplaner
ges forahstaende lokalplan endeligt.
Ran ders,

den 9. januar

1978.

På byrådets vegne
Kr. Gjetrup
borgmester

vedta-

Johs. Sorensen
Landsretssaglwer

Huuse Smensen
M@derct

Advokatfirmact

for Landsrct

Torvegade
12
890 Randers
TII. 06 - 42 02 44

Postgiro 3 00 58 79
Kontortid
9-16.30

Johs. Smensen
Landslelru~lsrcr
Huuse Sarensea

Ti1 Randers Byråd,
Vestergade,
8900 Randers.

Advokat (L)

Tordrup Andersen
Advokat (L)

Inger Vestcr
Advokat

N. K. Thulstrup

J. nr.:

Dato:

Huuse S#rensen

04.09.1977.

Vedr.

Advokat:

lokalplan

104 i Randers

Sekretax:

K.M.Bugge.

Kommune.

af 5.12.1972",
Undertegnede
"Bygge- og Investcringsaktieselskabet
matr.
ved Peter Glud, der er ejer af ejendommen "Mariesminde",
erklarer
sig herved indforstået
med på
Romalt,
nr. 15 a m.fl.
anfordring
at underskrive
og lade tinglyse
deklaration
på ovenhvorved f@lgende forhold
reguleres:
navnte ejendom,
1. Jeg er villig
ti1 at afstå de på "Mariesminde"
varende fzllesarealer
vederlagsfrit,
idet jeg dog skal vaere berettiget
og
forpligtet
ti1 at dyr TiT;;;lerne
landbrugsmassigt,
indtil
7
Dette galder
dog ikke den del af fzllesareadisse overdrages.
der skal eksproprieres
ti.1 f.eks.
hovedstier
eller
liglerne,
nende.
2. Jeg er endvidere
villig
ti1 vederlagsfrit
at afstå
de på "Mavarende interne
veje,
stier
og fallesarealer,
der
riesminde"
i forbindelse
med udstykningen
matrikuleres
saerskilt.
De under 1 og 2 navnte overdragelser
skal ske ti1 Grundejerforeningen,
evt. via Randers Kommune.
skal jeg tiibyde
at afstå de på fallesarealerne
be3. Sluttelig
liggende
bygninger
på f@lgende narmere vilkår:
mod betaling
af kontant
a> Overtagelse
kan ske, når som helst
Ved overtagelse
fgr l.januar
1982, skal
kr. 180.000,00.
Grundejerforeningen
indtrarde
i rettigheder
og forpligtelser
overfor
eventuelle
lej.ere.

Advokatfimaet

Johs. Stirensen

Huuse Swensen

Landsrctssagfsrer

Muderet

for Landsret

8!WU Randers
‘flf. 06 - 42 02 44

b) Såfremt Grundejerforeningen
ikke senest den 31. december
1981 skriftligt
har meddelt mig, at den ensker at overtage bygningerne
pr. 1. januar
1982 på ovennavnte
vilkår,
forpligter
jeg mig ti1 indenfor
6 måneder at nedrive
bygningerne.
Ejeren og Grundejerforeningen
skal dog kunne aftale andre vilkår,
såfremt
Randers Kommune godkender
dette.
c) Indtil
Grundejerforeningen
eventuelt
g$r sin k#beret
gmldende, forbeholder
jeg mig ret ti1 at udleje
bygningerne,
ligesom
jeg ikke er forpligtet
ti1 at vedligeholde
bygningerne
i videre
omfang, end jeg aftaler
med lejerne.
d) Skulle
fallesarealerne,
inden overtagelse
eller
nedrivning
af bygningerne
har fundet
sted, vare overdraget
ti.1 Grundejerforeningen
eller
eventuelt
Kommunen, forbeholder
jeg mig
ret ti1 at disponere
over den ti1 bygningerne
vmrende have,
gårdsplads
m.v,,
indtil
overdragelse
eller
nedrivning
finder
sted.
e) Skulle
ejendommens bygninger
brande,inden
Grundejerforeningen
skriftligt
har meddelt mig, at den plnsker at overtage
ejendommen, forbeholder
jeg mig den udbetalte
brandforsikringssum, men er ikke forpligtet
ti1 at opfäre nye bygninger.
f) Grundejerforeningen
skal for egen regning
kunne tegne grundejerforsikringer,
ligesom
Grundejerforeningen
skal vare berettiget
ti.1 for egen regning
at foretage
bygningsvedligeholdelse
samt bygningsforbedringer,
blot disse ikke hindrer
eller
vanskeliggdr
udleje.
g) Hvis bygningerne
helt eller
delvist
ikke kan udlejes
ti1 fremmede, forpligter
jeg mig ti1 at udleje
bygningerne
ti1 Grundejerforeningen
på samme vilkår,
som de sidst
er udlejet
for
ved skriftlig
lejekontrakt.
Forncevnte erklaring
er afgiver
senest mandag den 12.september
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