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Lokalplan nr. 138 
Kontrolleret losseplads m.m. 
ved Orneborgvej 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Beliggende mellem 
Kristrup Engvej og 
Romaltvej 

Lokalplanen omfatter et område på ca. 49 ha. beliggende 
mellem Kristrup Engvej og Romaltvej. Området afgrazn- 
ses mod vest af Orneborgvej, mod ost af adgangsvejen ti1 
det fremtidige boligområde “Christianelund”. 

Nuvasrende losseplads 
fyldt op ved udgangen 
af 1981 

Ved udgangen af 198 1 påregnes kommunens nuwrende 
losseplads ved Tronholmen at vaxe fyldt op. 
Det er derfor nodvendigt at reservere areal ti1 en ny kon- 
trolleret losseplads. 

Anvendes til sten- og Lokalplanområdet anvendes i øjeblikket, dels ti1 land- 
grusindvinding og landbrug brug, dels ti1 sten- og grusindvinding med tilhorende be- 

handlingsanheg. 

Taenkes anvendt til 
grusindvinding og 
losseplads - senere 
til rekreative formål 

Lokalplanen reserverer areal, dels ti1 sten- og grusindvin- 
ding, dels ti1 deponering af affald (dagrenovation, indu- 
striaffald, bygningsaffald m.m.) 
Sten- og grusindvinding og affaldsdeponering påregnes 
afsluttet inden for en 20-årig periode. Arealet tankes her- 
efter anvendt ti1 offentlige, rekreative formål. 

Fjernvarmestation Et mindre areal, beliggende i lokalplanområdets syd- 
ostlige hjome, reserveres ti1 en fjemvarmestation (spids- 
lastcentral). 

Lossepladsen skal 
miljsgodkendes 

Lossepladsen skal godkendes i henhold ti1 miljobeskyttel- 
sesloven kap. 5 (saxlige forurenende virksomheder), for- 
inden etableringen kan ske. Underretning om godkendel- 
se vi1 blive givet alle klageberettigede. 
Klageberettigede er blandt andet de omboende. 
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Indblik mindskes ved 
hjzlp af jordvolde og 
beplantning 

Forurening af grundvandet 
og Randers fjord 
forhindres 

Opfyldning i etaper 

Indvinding af sten 
og grus krssver 
tilladelse 

Hvis forandring er 
ansket, skal de falge 
planen 

Nuvzrzrende lovlig 
brug kan fortsaette 
ikke handlepligt 

Eventuel dispensation 

Vsssentlige ssndringer 
- ny lokalplan 

Udenfor 9 1 Srammerne 

Bygge- og anlazgsarbejderne må ikke påbegyndes, fur kla- 
gefristen vedrcwende milj0godkendelsen er udlobet. 

For at mindske indblik på pladsen, vi1 opfyldningen blive 
afskaermet med jordvolde og beplantning. 

De tilknrte affaldsmzengder vi1 blive tildzkket ved hver 
arbejdsdags aphor. 

Forurening af grundvandet samt Randers fjord vi1 blive 
forhindret ved udlzegning af vandstandsende lag (mem- 
bran), forinden opfyldningen påbegyndes. 

Opfyldningen vi1 blive foretaget i etaper. 

1. og 2. etape af affaldsdeponeringen påtznkes etableret i 
en del af den eksisterende udgravede grusgrav, beliggende 
i områdets syd-vestlige hjcwne. 

De følgende etaper etableres i takt med afsluttet grusind- 
vinding. 

De enkelte etaper vi1 urniddelbart efter endt opfylding 
blive retableret og beplantet i henhold ti1 en af Randers 
kommune udarbejdet beplantningsplan. 

Indvinding af sten og grus krwer tilladelse i henhold ti1 
råstofloven. Anwgninger om indvinding af sten og grus 
behandles af Århus amtsråd. 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggen-else af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i 
fPrlge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges 
eller i cwrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortszette som hidtil. Lokalplanen medfcxer heller ikke i 
sig selv krav om etablering af de anlEg med videre, der er 
indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszt- 
ning af, at det ikke zendrer den saxlige karakter af det om- 
råde, der wges skabt ved lokalplanen. 

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Lokalplanområdet var ikke omfattet af de godkendte 4 
1 Srammer. Lokalplanforslaget krwede derfor, inden det 
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Zonestatus: Området er beliggende i landzone, og lokalplanen axdrer 
fortsat i landzone ikke områdets zonestatus. 

Vejplaner 
0stbrolinien 

Lokalplanområdet berores af den fremtidige forlaxrgelse 
af landevej 526 Egå-Kristrup - “ostbrolinien”. 

Ifolge regionplanen for Århus amt forventes vejen tidligst 
anlagt efter 1992. 

Romalt Boulevard 

Adgang til losse- 
pladsen 

kunne endeligt vedtages af byrådet, at der forelå et af 
Århus amtsråd godkendt tillag ti1 9 15-rammeme. (Tilheg 
nr. 12 ti1 Randers kommunes 9 1 Srammer). 

Romalt Boulevard - straekningen fordelingsvej nord ved 
boligområdet “Christianelund” ti1 Omeborgvej - er i in- 
vesteringsplanen forudsat anlagt i perioden 1984/85. 

Romalt Boulevard’s vestlige del - stnekningen fra 0me- 
borgvej ti1 at punkt ca. 300 m mod ost - anlzgges dog i 
forbindelse med etableringen af lossepladsen’s 1. etape. 

Råstofindvinding Lokalplan-området omfattes af arealer med interesse for 
råstolindvinding (grus). 

Eksisterende grusgrav Midt i lokalplan-området ligger en eksisterende grusgrav, 
som forventes delvis færdigudgravet i slutningen af 1980. 

Arealer til grus- 
indvinding 

Arealer beliggende ost for den eksisterende grusgrav på- 
taxikes anvendt ti1 grusindvinding. 

Spildevandsplan Lokalplan-området er ikke omfattet af spildevandspla- 
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Kontrolleret losse- 
plads/grusindvinding 

Etapeopdeling 

Afskaermning - 
foranstaltninger 

Jordafdekning 

Fremtidig rekreativ 
område 

sil 

Matrikkelfortegnelse 

Landbrugspligt 

nen. Området skal medtages i planen, når denne skal re- 
videres. Gennemsivende nedbor (perkolat) fra losseplads- 
området ledes ti1 centralrenseanlazgget ved Kristrup Eng- 
vej. 

LOKALPLANENS FORMAL 

Lokalplanens formål er: 

at sikre områdets anvendelse, dels ti1 etablering af en 
kontrolleret losseplads, dels ti1 indvinding af sten og grus 
samt en ljemvarmecentral (flytbar spidslastcentral), 

at sikre, at affaldsdeponeringen og sten og grusindvindin- 
gen sker i etaper, 

at sikre de nodvendige afskaxmende foranstaltninger i 
form af beplantning, jordvolde m.v., 

at sikre, at affaldsmxngdeme placeres og udformes såle- 
des, at der dannes et bakket landskab, som afrunder de 
markante skrzenter ved “Romalt Bakker” mod engarea- 
leme, 

at sikre, at jordafdzkningen - når affaldsdeponeringen i 
de enkelte etaper er afsluttet - foretages straks og gives en 
tykkelse, der sikrer grundlaget for den fremtidige plante- 
vrekst, 

at sikre muligheden for en fremtidig rekreativ anvendelse 
gennem terrznudformning, stianlazg og beplantning. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanlovens (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsEttes hetved folgende bestemmelser for det i 5 
1 naxnte område: 

Q 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgrznses som vist på kortbilag 1 og 
omfatter folgende matr.nre. 4b, 4av, 4bb, 4bd, 4de, 5n, 
7a, 7f, 7m, 8r, 8u, 8x, 13h, 130, 16f, 16i, 19e, 21c, 26a, 
26h, 43a, 120 og 162 samt dele af matr.nre. Id, le, lf, 13a 
13d, 13n, 49a og 145 alle Kristrup By, Kristrup og dele af 
matr.nre. lOa, 38b, 39b, 4Oc og 40h, Romalt By, Kri- 
strup, samt alle parceller der efter den 7. januar 1981 ud- 
stykkes fra de mevnte ejendomme. 

Matr.nre. Id, le, lf, 4b, 7a, 7m, 8r og 8x alle Kristrup 
By, Kristrup samt matr.nr. 10a Romalt By, Kristrup er 
pålagt landbrugspligt. 



Forhat landzone 

52 

Offentligt formål 
“kontrolleret losse- 
plads” 

Efter endt affalds- 
deponering - rekrative 
formål 

Affaldsdeporrering 
opdeles i etaper 

Grusforekomster 
udgraves 

Affaldet daskkes af 
og reguleres med 
jordfyld og muld 

Fyldplads 
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Udlaeg af ny vej m.v. 

Stk. 2. Lokalplanområdet forbliver i landzone. 

Q 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Stk. 1. Området udlxgges ti1 offentligt formål - og må 
kun anvendes ti1 kontrolleret losseplads, som indrettes og 
drives i overensstemmelse med miljogodkendelsen. 

Affaldsdeponeringen påregnes afviklet over en 20-årig 
periode. Området anvendes herefter ti1 rekreative formål 
“bypark”. Bestemmelserne herom vi1 blive fastlagt i 
supplerende lokalplan. 

Stk. 2. Affaldsdeponeringen deles i 5 etaper. Forinden 3., 
4. og 5. etape kan tages i brug ti1 affaldsdeponering - skal 
de pågzldende etaper udgraves for de sten- og grusfor- 
komster, der lirides i området. 1). Se iovrigt kortbilagene 
2, 3,4 og 5. 

Stk. 3. Efter endt sten- og grusindvinding og affaldsdepo- 
nering i et etapeområde, afd%kkes og reguleres dette med 
jordfyld og muld, således at det fremtidige ternen frem- 
tneder som vist på kortbilagene 2, 3,4, 5 og 6. 

Stk. 4. Arealerne beliggende mellem 0rneborgvej og den 
fremtidige ostbroforbindelse anvendes som fyldplads, som 
vist på kortbilag 2, i henhold ti1 miljomyndighedernes til- 
ladelse. Den fremtidige arealanvendelse efter afsluttet 
fylddeponering vi1 blive fastlagt i supplerende lokalplan. 

Stk. 5. 1 lokalplan-området syd-ostlige hjorne reserveres 
et mindre areal ti1 en fjemvarmecentral (flytbar spidslast- 
central) som vist på kortbilag 2. 

9 3 VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der udlagges areal ti1 folgende nye veje 2). og stier 
med beliggenhed som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2, 
3 og6. 

Romalt Boulevard strzkningen A-B 
i en bredde af 13 m. 

Romalt Boulevard strækningen B-C 3). 
i en bredde fra 13 m - 16 m. 

Vejen D-E i en bredde af 11 m. 

1). Der gwes opmaxksom på, at der fereligger en forelnbig tilladelse for indvinding 
af sten og grus på matr.nre. 19e, 2 Ic, 26a, 43a, 120 samt dele af matr.nr. 4de alle 
Kristrup By, Kristrup. Tilladelsen er givet i henhold til råstofloven af Århus 
amtskommune den I 1. august 1980. 
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Nye stier Hovedstien a-b se kortbilag 6 
i en bredde af 4 m. 

Niveaufri skaering Stk. 2. Romalt Boulevard strazkningen B-C og hovedstien 
a-b skal have niveaufri skrering. 

Delstrzekning af 
Romaltvej nedlaegges 

Stk. 3. Romaltvej strzkningen c-d forudszttes nedlagt. 
Nedlzeggelsen vi1 finde sted efter regleme herom i vejlov- 
givningen. Romaltvej bliver ikke tilsluttet Romalt Boule- 
vard. Se iovrigt kortbilag 3. 

Stk. 4. Ti1 Romalt Boulevard må der ikke vaxe direkte 
adgang fra de tilgraznsende ejendomme. 

§4 

§5 

Bebyggelse med til- 
knytning til losse- 
pladsen 

96 § 6 UDBYGGEDE AREALER/BEPlANTNING 

Beplantning Stk. 1. Bortset fra beplantning efter krav i forbindelse 
med miljogodkendelsen må beplantning kun foretages ef- 
ter en samlet, og af byrådet godkendt plan, i princippet 
som vist på kortbilag 6 (illustrationsplan). 

Hegning 

Stijafsksrmning 

0 4 SPOR- OG LEDNINGSANIAG 

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

5 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Der må kun opfores bebyggelse med direkte til- 
knytning ti1 lossepladsen og grusindvindingen (mand- 
skabsfaciliteter og maskinrum m.v.) 

Stk. 2. Indenfor det på kortbilag 2 viste areal murket 
“fremtidig spidslastcentral”, må der opfores eller indret- 

I tes bebyggelse ti1 en “flytbar” fjernvarmecentral. 

Stk. 2. Bortset fra hegning efter krav i forbindelse med 
miljogodkendelsen må hegning kun foretages efter en af 
byrådet godkendt plan. 

Stk. 3. Stojafskaxmning i form af jordvolde eller beplant- 
ningsbzelter efter krav i forbindelse med miljogodkendel- 
sen skal udformes således, at det Ekvivalente konstante 
udendors stojniveau hidrorende fra losseplads- grusgrav- 

2). Der gcxes opmazrksom på, at den fremtidige forlamgelse af landevej 526 Egå- 
Kristrup - “ostbrolinien” er indtegnet på kortbilagene efter tegning nr. k 5 16-2 1 
(forelabigt tryk) udarbejdet den 29. april 1980 af Århus amtskommune. Inden 
vejanlazggets udfxelse udarbejder Randers kommune en lokalplan vednarende 
anvendelse af de ti1 vejen grznsende arealer, herunder stojafskaxmning m.m. 

3). Romalt Boulevard strzkningen B-C er i investeringsplanen forudsat anlagt i peri- 
oden 1984185. 
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Jordafdskning 

Eksisterende 
beplantning 

§7 

Afskaermningsforan- 
staltninger etableres 
inden arealet tages i 
brug 

arealer ikke overstiger 45 dB (A) i de tilstodende boligom- 
råder “Christianelund” og “Lindholt”. 

Stk. 4. Den under 0 2, stk. 3 mevnte jordafdzekning udfo- 
res i ca. 1,50 m - 2,00 m tykkelse indeholdende råjord og 
muld. 

Anden udformning af afdazkningslaget kan godkendes, så- 
fremt denne sikrer vzkstgrundlaget for beplantning, som 
svarer ti1 1,50 m - 2,00 m råjord og muld. 

Stk. 5. Den på kortbilag 1 med saxligt signatur viste be- 
plantning skal vedligeholdes i sit nuvaxende omfang og 
udseende og må således ikke tjernes uden byrådets tilla- 
delse. 

5 7 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NYE 
ANUEG M.V. 

Arealet der omfattes af mervaxende lokalplan må ikke ta- 
ges i brug ti1 affaldsdeponeringen, for der er etableret af- 
skaxmningsforanstaltninger i overensstemmelse med be- 
stemmelserne i 8 6, stk. 3. 

5 8 EVENTUELLE TILLADELSER ELLER DISPEN- 
SATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Bygge- og anlazgsarbejder inden for lokalplanområdet må 
ikke påbegyndes 

for der er meddelt tilladelse i henhold ti1 lov om miljobe- 
skyttelse, 

for amtsfredningskontoret har givet dispensation i hen- 
hold ti1 naturfredningsloven. 
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5 9 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd den 23. februar 198 1. 

Randers, den 26. februar 1981 

K. Gjstrup 
borgmester 

1 henhold ti1 8 27 i lov om kommuneplanlzegning vedta- 
ges foranstående lokalplan endeligt. 

Randers, den 25. juni 1981 

Keld Hüttel 
viceborgmester 
















