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Lokalplan 109 B
Schousgadekvarteret

EN KORTFATTm
Bebyggelse fra det
forrige århundrede

BESKRIVELSE

Kvarteret omkring SchousgadeLaumntiigadeer et af de sidste
boligormåder inden for den centralebydel med en sammenhaxrgendeog ensartetbebyggelseha det fonige århundrede.
Kvarteret har de senesteår gennemgåeten omfattende forbedring.
Området er omfattet af lokalplan nr. 109og en saneringsplan.

Saneringsplanen

Saneringsplanenindeholder b1.a.bestemmelserom, hvilke forbedringer og istandszttelser,der skal ske på hver enkelt ejendom. Ligeledes indeholder saneringsplanenbestemmelserom
Iiiamalemes placeringog u&ormning, herunder forslagom gårdfrellesskaberog lignende.

Ny lokalplan

Undervejs er der sket nogle zendringer,som har medf&t, at der
nu udarbejdesen ny lokalplan nr. 109B ti1 tining af lokalplan
nr. 109.
Blandt andet har det ikke vaxet muligt at bevareog istandwtte
nogle bygninger, som tiige lokalplan nr. 109 ikke måtte rives
ned.
1 forbindelse med flytning af vuggestuenfia Markedsgade ti1
Grcmnegade forudsatte lokalplan nr. 109 ejendommen an-

vendt ti1 boligformål. Byrådet onsker imidlertid nu, at ejendommen indrettes ti1 herberg for hjemlose. Området foreslås derfor udlagt ti1 offentlig formål.
Som det anfores i det afsnit, som omhandler lokalplanens formal, skal bestemmelsemei lokalplanen blandt andet sikm, at det
miljo, som er skabt ved saneringsplanens
gennem&relse,fastholdesi hemtiden.
Lokalplan

nr. 109

1 lokalplan nr. 109er området ost for M&eg,ade - delområde II udlagt ti1 blandet bolig- og erhverv.
Den eksistenendeboligbebyggelseer forudsat bevamt, dels som
en afskaxmning mod bryggeriet Thor, dels som en afrunding af Schousgade-kvarteret.

IVMlegade- nuvande forhold
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Delområde II tages ud
af lokalplanen

Bryggeriet Thor er fremkommet med byggeonsker, som indebzrer en nedrivning af den eksisterende bebyggelseost for
Mollegade.
Der har vaxet fort forhandlinger mellem bryggeriet og Randers kommune med det formål at bevare den eksisterende
bebyggelse, men det har ikke vaxet muligt at finde en losning, som både muliggjorde bevarelse af den eksisterende
randbebyggelseog imodekom bryggeriets udvidelsesbehov.
Området ost for Mollegade - delområde II i lokalplan nr.
109 - er udlagt ti1 blandet bolig- og erhverv. Området tages
ud af lokalplan nr. 109 B og indgår i lokalplan nr. 164, som
er udarbejdet for »THOR-karréen«.
Der er i lokalplan nr. 164 stillet specielle krav ti1 det nye
bygningsankegs facade mod Mollegade. Bebyggelsen skal
opfores i det fremtidige vejskel i princippet som den nuvzrende bebyggelse og udformes, så den harmonerer med den
ovrige bebyggelsei Schousgadekvarteret.

Mc&gade~inghusp~

- fkmticlige forhold
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Kvarteret cmskes&deliggjort«, det vi1 sige,at biltrafikken s0ges
begnensetog bilemes hastigheddammpetved hjzelp af gademes
udformning.

Kvarteret
»fredeliggmesc<

Lawenw

- fkmtidige brhold

Hvis forandringer
er
rmsket, skal de falge planen

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offenthggcwelse
af lokalplanen må ejendomme, der er omfatte af planen, i&Agekommuneplanlovens$31 kurr udstykkes,bebyggeseller i wrigt anvendesi overensstemmelse
med planensbestemmelser.

Nuvaerende lovlige
kan fortsaette.
Ikke handlepligt

Den eksistemndelovlige anvendelseafen ejendom kan fortsaztte
som hidtil. Lokalplanen m&rer heller ikke i sig selv krav om
etableringaf de anlag med videm, der er indeholdt i planen.

Eventuel
dispensation

brug

Byrådet kan meddeledispensationti1 mindre vxsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelserunder forutitning af, at det
ikke axrdmr den erlige karakter af det orrnåde, der wges skabt
ved lokalplanen.
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Vaesentlige aendringer
- ny lokalplan

Mere vzesentligeafvigelserfm lokalplanen kan kun gennernf&
ms ved tilvejebringelseafen ny lokalplan.
LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PlANLIEGNING

§ 15rammer

Lokalplanen ornfatter de områder, som i till% nr. 6 ti1 0
15tammeme for Randerskornmurre er benaxnt B 57 og en del
afBE 11.

Område
område)
(blandet

Område B 57 er reserveretti1 boligformål (intensiv boligbebyggelse,det vi1 sigeflere end 12boliger pr. ha.) samt kollektive ankeg, som naturligt kan indpassesi et boligområde, bømeinstitutioner, varmecentralog lign., samt mindre butikker til områdets
dagligeforsyning eller andre mermem angivneerhvervstyper,der
kan indpassesi området uden genevirkningeri forhold ti1 omgivelseme.Område BE 11 er udlagt ti1 blandet bolig- og erhvervsformal med naxmere angivne erhvervstyper,såsom butikker,
kontorer, restaumnter,offentlige formal og lignende formål, som
efter byrådetsskon naturligt lwrer ti1 i området.

B 57 (boligog BE 11
bolig og erhverv)

Ltawtm& - hmtidige forhold
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Zonestatus

Området er beliggendei byzone.

Centerplan

1 Randers kornmurres centerplan ha 1973 er vist en plan over
Schousgadekvarteret
som et eksempelpå en hemtidig byfomyelse og traliksanering(sei ovrigt afsnittet om byfomyelse i centerplanen).

Saneringsplan

Der er udarbejdet en saneringsplan(hevarendesanering) for
Schousgadekvarteret
samt tilkeg ti1 denne. Saneringsplanenforventesafsluttetomkring april-maj 1983.
Saneringsplanenindeholder en rzekke bestemmelser,som har
betydning for de enkelte ejendomme, for eksempel hvilke forbedringer og istandszttelser,der skal foretagespå husene,materialeanvendelse,nedbrydning, fi-iarealemesplacering og udformning, gård&llesskaberm.v.

Adganggennemg&d, Ivkdlme.

Omkgning

af gaderne

Forhold til
overordnet vejnet

En plan for omkegning af gademe i Schousgadekvartereter
udarbejdet i princippet som vist på kortbilag nr. 3.
Markedsgade udgor sammen med Dragonvej centerringens
nordlige del mellem Vestervoldog Rosenomsgade.Af hensynti1
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tiksikkerheden tilstnebesder en reguleringaf ind- og udkcxsel
ved Markedsgade.
Lokalplanen omfatta af de omrAder,der benzevnesdel af BE 11
og B 57 i spildevandsplanenfor Randerskommune.

Spildevandsplan

Onuådeme er i dag fuldt kloaker&, men på grund af kloakledningsnettetslwje alder må det forventes,at det i forbindelsemed
omprofilering af gademe vi1 vise sig rwdvendigt at forny eller
omlee en stor del af kloakledningemei orn&let.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanens formål er.
Sikre kvarterets karakteristiske
bebyggelse
for fremtiden

at bevareSchousgade-kvarterets
karakteristiskesammenhzngende boligbebyggelse,som overvejendeer op&rt i det fonige århundrede,

Bevare de snaevre
gadeforlmrb
Sikre saneringsplanen

at bevarede snaxre gadeforbb og begrznseden brende tmfik,

Ny bebyggelse
tilpasses

at sikre, at ny bebyggelseinden for området tilpassesi dimension, udformning og materialevalgti1 den eksisterendebebyggelse.

skal

at si& saneringsplanensintentioner ud over dennesgermen-&+
relsesperiode,

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastszttes herved følgende bestemmelser for det i $ 1
nzevnteområde.
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0 1 LOKALPLANENS

OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afpnses som vist på vedhazfiedekortbilag nr. I og omfatter folgende matr.nre: 634, 635, 636,
637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
650a, 651, 652, 653, 654, 655a, 655b, 655c, 655d, 655e,

655f, 6558, 656, 657, 658, 659, 660, 661a, 662, 663, 664,
665, 667, 668, 670, 671, 672a, 672b, 673, 675, 679, 681,
682,683a, 683b, 684,685,686,687,688,689,69Oa,
690b,
691, 693, 694, 695, 696, 697, 698a, 698c, 6982 699a, 700
og 701 samt del af’ matr. nr. 702a, alle Randers Bygrunde
samt alle parceller, der eRer den 1. februar 1983 udstykkes fia de nwnte ejendomme.

Stk. 2. Lokalplanen opdeles i områderne:
1.
Boliger.
II.
Blandet bolig og erhverv.
III. Offentlige formål.
IV. Offentlige formål.
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Boligformål

0 2

OMRÅDETS ANVENDELSE

Delområde 1.
Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af den på vedhzftede kortbilag nr. 2
viste eksisterendeetageboligbebyggelseog tzt-lav boligbebyggelse (eller tilsvarende bebyggelseapfort i dens sted), og ny
taet-lav boligbebyggelse apfort i facadelinie samt mindre garagebygninger, udhuse og lignende.
Stk. 2. Den på kortbilag nr. 2 med F markerede bygning
må kun anvendesti1 fzlles formål (beboerhus).

Erhverv på
naermere vilkår

Stk. 3. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives
en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder,under forudsztning af,
at virksomheden drives af den, der bebor den påga9dende
ejendom,
at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan
måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets
karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende,
at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke
er plads ti1 på den pågzldende ejendom.
Ejendommen må i ovrigt ikke benyttes ti1 nogen form for
erhvervsvirksomhed.
Delområde II.

Blandet bolig
og erhverv

Stk. 4. Området må kun anvendes ti1 blandet bolig- og
erhvervsformål.
Inden for området må kun opfores eller indrettes bebyggelse ti1 beboelse samt erhverv som folgende: butikker, kontorer, restauranter, klinikker, offentlige formål og lignende
formål, som eRer byrådets skon naturligt horer ti1 i området.
Stk. 5. Mod Adelgade skal stueetagen indrettes ti1 butiksformål.
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VErkstedsvirksomhed
såfremt den har
tilknytning
til en butik

Stk. 6. Efter byrådets szrlige godkendelse i hvert tilfzlde, kan der indrettes vaxkstedsvirksomhed, såfremt den har
tilknytning ti1 en butik.
Delområde III.
Stk. 7. Området må kun anvendes ti1 offentlige formål,
såsom vuggestue,bornehave og fritidshjern.
Delområde IV.
Stk. 8. Området må kun anvendes ti1 offentlige formål,
såsom herberg for hjemlose og lignende.

§3

Q3

UDSTYKNINGER

Udstykningsplan

Udstykning må kun foretages i overensstemmelsemed den
på vedhaeftedekortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan.

§4
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Nye stier

Stk. 1. Der udlagges areal ti1 folgende stier: a-b, c-d, e-f,
g-h og j-k i en varierende bredde fra 1,20 m ti1 4,00 m med
fii adgang for gående gennem porte og med en beliggenhed
som vist på vedh&ede kortbilag nr. 2.

Fri adgang gennem
gårde og porte

Stk. 2. På ejendommene matr.nre 689, 691, 698a og 698h
skal der vaxe fri adgang for gående gennem gårde og porte i
princippet som vist på vedhzfiede kortbilag nr. 2.

Vejene inden for
lokalplanområdet

Stk. 3. Udformningen af vejene, det vi1 sige bekegningstyper, beplantning samt udformning af Tinghuspladsen, herunder tilkorsels- og parkeringsforhold, tzenkesudfort i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Omlzegningen af gaderne
vi1 ske etapevis. *)

Narrestrzede
lukkes
for karende trafik

Stk. 4. Norrestnedes nordlige ende lukkes for korende trafik og afsluttes med en parkeringsplads som vist på vedhreftede kortbilag nr. 2. Lukningen vi1 finde sted efter reglerne
herom i vejlovgivningen.

L0vstraede og Tvaergade
aendres fra offentlige
veje til stier

Stk. 5. Lovstnede/Tvaxgade nedkeggessom offentlig vej og
opretholdes som fzlles sti- og opholdsareal med adgang for
korende fxrdsel. Nedlzegningen vi1 finde sted efter reglerne
herom i vejlovgivningen.

VEJ- OG STIFORHOLD

*) Beboeme vii blive orienteret om omkgningen af gademe.
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Delområde 1, III og IV.
Parkeringsforhold

Stk. 6. Der skal indrettes parkeringsplads svarende ti1
mindst en bilplads pr. 50 rn2 erhvervsetagearealog en bilplads pr. 100 rn2 boligetageareal. 1 de tilfzlde, hvor der
ikke er plads ti1 parkeringsarealet på den pågzeldendeejendom, forudsazttesetableringen af bilpladserne at foregå efter
overenskomst med kommunen.
Delområde II.
Stk. 7. Der skal udlzegges parkeringsareal svarende ti1
mindst 50 procent af etagearealet.
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55

Jordka bler

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremf0res
som lufiledninger, men må alene udf0res som jordkabler.
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De gamle bygninger
bevares

Stk. 1. Ingen bygninger må nedrives, ombygges eller på
anden måde andres (herunder zndringer af facadeudformningen) medmindre byrådet giver tilladelse hertil.

Nye bygninger

Stk. 2. Nye bygninger må kun opf0res ti1 erstatning for de
bygninger, som lokalplanen tilsigter at bevare, og da kun i
samme omfang og med samme placering eller inden for det
på kortbilag nr. 2 viste byggefelt og med facade i byggefeltets
afmnsning mod vej.

Ny bebyggelse
indenfor byggefelt

Stk. 3. Inden for det i stk. 2 naxnte byggefelt må ny bebyggelse ikke opf0res i mere end 2 etager med udnyttelig
tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 12 m. malt
fm niveauplan.

Garager,

Stk. 4. Gamger, udhuse og lignende, som ikke sammenbygges med beboelseshuse,skal placeres inden for de på kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste byggefelter og må kun opf0res i een etage.

udhuse

LEDNINGSANUEG

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Tage

Stk. 5. Tage skal udformes som symmetriske sadeltagemed
40-50” hAdning og med rygningen parallelt med gaden. Der
må ikke uden byrådets saxlige tilladelse anbringes kviste eller
tagvinduer.

Udendars
opholdsareal

Stk. 6. Der skal efter byrådets nzermere anvisning tilvejebringes udend0r-s opholdsareal svarende ti1 mindst 50% af
boligetagearealetog 10%af erhvervsetagearealet.
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BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN
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Q7

Skiltning

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfzlde.

Udvendige
bygningssider

Stk. 2. YdervEgge må kun fremstå som blank mur af rode
mursten eller som glatpudset eller kalket murflade i farveme
hvid, grå og gul.
Andre overIlader og farver skal i hvert enkelt tilfzlde godkendes af byrådet.
Stk. 3. Vindues- og dorudskiftning må ikke foretages uden
byrådets saxlige tilladelse. *)
Stk. 4. Vinduesåbninger (murhuller) må ikke vax-e storre
end 1,50 m. i hojden og 1,60 m. i bredden.
1 murhuller med en bredde på over 0,90 m., skal der anvendes vinduer med lodrette, gennemgående sprosser eller vinduer med lodpost (sei ovrigt fodnote under 0 7 stk. 3).

Tage

Stk. 5. Tagene skal dzkkes med rode vingetegl.

§8
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Falles
opholdsarealer

Stk. 1. De på vedhzftede kortbilag nr. 2 med szrlig signatur viste arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelsemen udlzeggesti1 fzlles opholdsarealer for bebyggelsen.

Eksisterende
beplantninger

Stk. 2. Den på vedhzfiede kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste beplantning skal vedligeholdes i sit nuvaxende
omfang og udseende og må således ikke Ijemes uden byrådets szerligetilladelse.

Ny beplantning

Stk. 3. Beplantning og anlag af de for området fzlles fiiarealer og beplantninger må kun ske i overensstemmelse med
friareal- og beplantningsplanen i saneringsplanen for Schousgadekvarteret.

Hegning

Stk. 4. Hegning inden for området må kun ske efter de i saneringsplanen for Schousgadekvarteretviste retningslinier.

UBEBYGGEDE AREALER
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Stk. 5. Ti1 belysning af veje og andre fzrdselsarealer samt
Tinghuspladsen skal anvendes ALBERTSLUNDLYGTEN,
lyspunkthøjde 3 m.

Belysning

Ubebyggede

arealer

Stk. 6. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befEstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en
passendeorden ved oplagring af materialer skal overholdes.
Stk. 7. Udendcwsoplag må kun indrettes med byrådets szrlige tilladelse og kun, såfremt der etableres de fomodne afskaxmninger i form af tzt beplantning eller lignende.
5 9
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Fzelles opholdsparkeringsarealer

Fjernvarme

og

FORUDSETNINGER
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

Stk. 1. Far ny bebyggelseinden for området tages i brug,
skal der vaxe etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelseme i 0 4, stk. 6 og stk. 7
samt § 6, stk. 6.
Stk. 2. Samtlige nye bygninger i området skal vzeretilsluttet
fjemvarmeanlaeggetved de kommunale vaxker.
Ny bebyggelsemå ikke tagesi brug, fix denne tilslutning har
hmdet sted.

§ 10
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OPHmELSE

AF LOKALPLAN

Den under 5. marts 1979 af byrådet vedtagne lokalplan nr.
109 ophzves for de områder, der er omfattet af naxvaxende
lokalplan.

§ll

5 11

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget af Randers byrad den 28. marts 1983.
K. Gjyrtrup
borgmester

1 henhold ti1 0 27 i lov om kommuneplanhegning vedtages
ovenstående lokalplan endeligt.
Randers, den 29. august 1983.
K. Gjtstrup
borgmester
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LOKALPLAN

lo9

B

SCHOUSGADE-KVARTERET

BILAG4
Udskiftning

af

vinduer

Om forholdet
forbindelse
f@lgende:

med valg

mellem

(se

facadetegninqer).

facade
oq vinduer
i
af type kan peqes på

Twe1

Facaden
svarende
me stil
de.

‘Ww2

Facaden
er vist
med et vindue,
hvor der er
sket en forenklinq
og åbning
af vinduet.
Tvmrsprosserne
er fjernet
men vinduets
oprindelige
opdeling
er bibeholdt.
IEndringen
vi1 ikke vzre af Gdelzgqende
karakter
for
huset,
selvom der dog er sket en karakterzndrinq
oq forringelse
i husets
udseende.

Wpe

3

W?e 4

er vist
med det oriqinale
vindue,
ti1 hustypen.
Vinduet
er i samoq passer
smukt ind i husets
faca-

Facaden
er vist
uden liqhed
med
Vindueszndringen
oprindelige,
at
odelzggende
for

med vinduer
i moderne
stil,
det oprindeliqe
vindue.
er så forskellig
fra det
det uundqåeliqt
vi1 vare
helhedsindtrykket
af huset.

Facaden
er vist
med vindue
i "bondehusstil"
med falske
sprosser,
eller
evt.
buede ruder.
Denne vinduesandring
er en stor
misforståelse
oq den har ingen
tradition
i
kvarteret.
Et sådant
vindue
er blot
med
ti1
at qive huset
et skmr af standardiseret
romantik
og g@re det karakterl@st.

.

