Lokalplan nr. 164
»ThOf«

EN KORTFATTET

BESKRIVELSE

Forslag ti1 lokalplan nr. 164 omhandler »Thorkarréen«, som
begnensesaf Norrestnede, Tinghuspladsen-Mollegade, Markedsgade,Thorsgade og Nordregrave-Ostervold.
Ejerforhold

Området ejes af Jydske Bryggerier A/S bortset fra to ejendomme i det nordostlige hjome ved Markedsgade-Thorsgade.

Ny erhvervsbebyggelse

Lokalplanen åbner mulighed for, at Thor kan udvide ved,
opforelse af nye bygningsanl~g, dels i den nordlige del af
karréen mod Mollegade og dels mod syd ved Norrestrzde,
Nordregrave og Thorsgade.
Bygningsankegget,som planlzeggesapfort ved Mollegade, indeholder lager- og distributionsfunktioner med tilhorende
salgskontorer og lignende. Bygningsanlzegget agtes apfort
med facade i det fmmtidige vejskel mod Mollegade, hvilket
indebaxer nedrivning af den eksisterende boligbebyggelse
langs Mollegades ostside.
Det patznkte bygningsanlzeg i den sydlige del af området
omfatter dels opforelse af depot- og filterbygning i forbindelse med attapningshallen ved Norrestnede, og udvidelse af
gaxkazlder ved Nordregmve og Thorsgade. Endvidere reserveres der areal ti1 opforelse af nye lagertanke imellem de nye
bygningsankeg.Ankeggene indebaxer nedrivning af den eksisterendebebyggelseved Norrestnede og Nordregrave.

Hidtidig

Området var udlagt ti1 forskellige formål. Storstedelen var
fastlagt ti1 erhvervsområde for produktionserhverv. Et om-

anvendelse

råde ost for Mollegade var omfattet af lokalplan 109 - som
er erstattet af lokalplan nr. 109B - og var udlagt ti1 blandet
bolig og erhverv, mens den sydlige del mod 0stervoldNordregrave var faslagt ti1 centerformål.
Fremtidig

Mnrllegade

anvendelse

fredeliggsres

Lokalplan 164 udlqger hele karréen ti1 erhvervsområde for
produktionserhverv.
1 forbindelse med opforelsen af den nye erhvervsbebyggelse,
fredeliggores Mollegade stort set for tung trafik. Thors fmmtidige, primaxe indkorsel flyttes fm sin nuvzerendeplacering
ved Tinghuspladsen ti1 en placering urniddelbart syd for
Markedsgade. Den primzere udkorsel flyttes ti1 Thorsgade.
Den nuvaxende ud- og indkorsel ved Tinghuspladsen bevares, men overgar ti1 sekundax ud- og indkorsel. Denne vi1
normalt vaxe lukket, men skal anvendes ti1 specielle storre
transportvogne med maskiner og lignende.

M&q@e/Tinghusplaclsen - fremtidigeforhold

LOKALPLANENS
Hvis forandringer
er ansket,
skal de falge planen

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge
kommuneplanlovens 4 31 kun udstykkes, bebygges eller i
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ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Nuvawende lovlige brug
kan forsatte.
Ikke handlepligt

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsazttesom hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv
krav om etablering af de anlag med videre, der er indeholdt i
planen.

Eventuel

dispensation

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af,
at det ikke azndrer den saxlige karakter af det område, der
sogesskabt ved lokalplanen.

Vaesentlige andringer
-ny lokalplan

Mere vaxntlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

LOKALPLANEN
Regionplanen

OG DEN 0VRIGE PlANLIEGNING

Lokalplanens område omfattes af regionplanens bestemmelser for det centrale byområde. Her må opforelse af ny bebyggelse, herunder storm tilbygninger ti1 erhverv kun finde sted,
når wsentlige grunde taler for det.
Det er Thor’s oriske at samle sine aktiviteter indenfor bryggeriets nuvaxende område. En yderligere spredning af funktioneme eller en total udflytning fm det centrale byområde er
uhensigtsmazssig,dels af hensyn ti1 en rationel drift, dels af
hensyn ti1 de allerede foretagne investeringer på stedet. Endvidere kan arrfares, at de trafikale forhold i det centrale byområde vi1 blive forbedrede, idet den tunge trafik ti1 og fm
det nuvaxende lager ved Hvidemollevej ophorer, og den primax udkorsel fm bryggeriet vi1 komme ti1 at ligge mer centerringen.
Thor har gennem flere år med henblik på udvidelser opkobt
ejendomme i karmen, og der foreligger nu et skitseprojekt ti1
et bygningsanlzg indeholdende lager- og distributionsanlazg
med videre placeret i karréens nordlige del.

Q Wrammerne

Lokalplanens område var i de for kommunen godkendte $
15-rammer, tillag nr. 6 delt på 3 områdekategorier. Storsteparten af arealet var beliggende i F 6- området, som var erhvervsområde for produktionserhverv.
Den sydlige del af området, arealeme mod Norrestrazde,
Ostervold og Nordregmve lå i C 2 og C 3-områdeme, som er
såkaldte centerområder.
Et ca. 20 m bredt bzelte langs Mollegade beliggende i område

BE 10 i tilkeg nr. 6 ti1 0 Krammeme var udlagt ti1 blandet
bolig og erhverv.
Endret

Anvendelsen af områdeme C 2 og C 3 og BE 10 er i lokalplanen undret. Områdeme er udlagt ti1 erhvervsområde for
produktionserhverv, såledesat hele lokalplanens område udlagges ti1 samme anvendelse.

anvendelse

5 Wrammerne

Lokalplan

er aendret

Gennemforelsen af nuvaxende lokalplan krawede, at der
blev udarbejdet et nyt tillag ti1 0 15rammeme, tilkeg nr. 38
ti1 0 1%rammerne for Randers kommune. $ 15rammetilLegget blev godkendt af Miljoministeriet ved skrivelse af 8.
marts 1984.
1 lokalplan 109 var området ost for Mollegade - delområde II
- udlagt ti1 blandet bolig og erhverv. Den eksisterendeboligbebyggelse var forudsat bevaret, dels som en afskaxrnning
mod Thor, dels som en afrunding af Schousgade-kvarteret.
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Der har vaxet fort forhandlinger mellem Randers kommune
og Thor med henblik på at soge bebyggelsen langs Mollegade bevaret, men det har ikke vaxet muligt at finde en
losning, som både muliggjorde bevarelse af den eksisterende
randbebyggelseog imodekom Thor’s udvidelsesbehov.
Endret

1 lokalplan 164 zndres anvendelsen af ovennxvnte delområde II ti1 erhvervsområde, og lokalplanen giver mulighed for
nedrivning af den eksisterende facadebebyggelse,så der kan
opfores en ny erhvervsbebyggelsemed facade i det fremtidige
vejskel.

anvendelse

Saerlige krav til facaderandbebyggelsen
mod Marllegade

1 lokalplanen stilles der saxlige krav ti1 det nye bygningsanLegs facade mod Mollegade. Bebyggelsen skal opfores i det
fremtidige vejskel i princippet som den nuvaxende bebyggelse men med en undret facadehøjde.Bebyggelsenvi1 blive udformet, så den harmonerer med den ovrige bebyggelse i
Schousgade-kvarteret.

Forbedring af de
stijmaessige
forhold

Med opforelsen af det nye bygningsanlaegvi1 al intern transport og ekspedition af gods fremtidigt kunne ske indendors,
hvorved det udendors stojniveau bliver reduceret wsentligt.
Endvidere vi1 de trafikale forhold i Mollegade og ved Tinghuspladsen blive forbedret, da den tunge trafik vi1 blive reduceret va5sentligt.

Zonestatus

Området er beliggende i byzone.

Omlaegning af gaderne
Schousgadekvarteret

i

Der arbejdes i ojeblikket med en omlqning af gademe i
Schousgade-kvarteret. Heri indgår en regulering af Norre-
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stnede, Tinghuspladsen og Mollegade. Norrestnede påregnes
lukket for biltrafik ved Tinghuspladsen, og der påregnes anlagt p-pladser og vendeplads. Cyklister og fodgazngerekan
fortsat passere.
Tinghuspladsen påregnes omlagt, og de eksisterende
p-pladser bibeholdt men flyttet. Pladsen ternenreguleres og
asfaltbekegningenfereslås udskiftet med en bekegning af brosten.
Vejplan

Markedsgade udgor sammen med Dragonvej centerringens
nordlige del mellem Vestervold og Rosenornsgade. Den
fremtidige udkorsel fra Thor vi1 blive etableret i Thorsgade
urniddelbart syd for Markedsgade.

Spildevandsplan

Lokalplanen omfattes af folgende omrader i spildevandsplanen for Randers kommune: BE 10, F 6.1, F 6.2 samt dele af
C 2.1, C 3.2 og C 3.4. Området er tilsluttet fzllessystemet.

Kap. 5 godkendelse

Et bryggeri henhorer under betegnelsen»Saxlig forurenende
virksomheder m.v.« jfr. miljobeskyttelseslovens kap. 5. 1
henhold ti1 lovens 0 35 må wirksomheden, anlEg eller indretninger, der er optaget i bilaget ti1 loven, ikke ankeggeseller
påbegyndes, for godkendelse hertil er meddelt. De nzwnte
virksomheder, anlreg eller indretninger må ikke udvides eller
zndres bygningsmaxsigt eller drifismaessigt på en måde,
som indebaxer foroget forurening, for udvidelsen eller zendringen er godkendt«.
LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanens formål er:
at området reserveresti1 erhvervsformål,
at sikre, at bebyggelsenmod Mollegade tilpasses den omliggende bebyggelse som en afrunding af erhvervsbebyggelsen
mod Schousgade-kvarteret,
at sikre, at områdets afslutning mod det centrale byområde
ved Ostervold og Nordregiave er i harmoni med omgivelserne,
at regulere adgangsforholdene ti1 området fra Thorsgade og
Mollegade.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastmttes herved folgende bestemmelser for det i 9 1
nzevnteområde:
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5 1

LOKALPLANENS

OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Området afpnses som vist på vedh&ede kortbilag nr. 1 og
omfatter folgende ejendomme, matr.nr. 786b, 789a, 789b,
789c, 789d, 789f, 790a, 79Oc, 792,793,794,795a,
803,804,
805, 806, 807, 808 og 809 alle af Randers Bygrunde, samt
alle parceller der efter den 1. februar 1983 udstykkes fra de
nawnte ejendomme.
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§ 2

Produktionserhverv

Stk. 1. Området må kun anvendesti1 erhvervsformål. Indenfor området må kun opfores eller indrettes bebyggelseti1 produktionserhverv og lettere industri, lager- og vaxkstedsvirksomhed.

OMRÅDETS ANVENDELSE.

Der må indenfor området kun udoves virksomhed, som ikke
eller kun i ubetydelig grad medforer gener i form af stoj, luftforurening eller lugt.
Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opfores
eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende
tilknytning ti1 virksomheden.
93
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VW- OG PARKERINGSFORHOLD

Stk. 1. Mollegade udvides ti1 en bredde af 11 m., og udvidelsen skal alene ske langs vejens ostside, som vist på kortbilag
nr. 2.
Ny udkmsel
ny indkmsel

til Thorsgade og
fra Mnrllegade

Stk. 2. Der etableres ny udkorsel ti1 Thorsgade og ny indkorsel fra Mollegade som vist på kortbilag nr. 2.

Parkeringspladser

Stk. 3. Der skal indrettes parkeringspladser ti1 mindst 100 biler.
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§4

UDSTYKNING

Stk. 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse
med den på vedhael-tedekortbilag nr. 2 viste retningsgivende
udstykningsplan.
Stk. 2. Yderligere udstykning må ikke finde sted.

§5

c) 5

Byggefelter

Stk. 1. Ny bebyggelse må kun opfores inden for de på
kortbilag nr. 2 med kraftig kontur og skravering viste bygge-

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING
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felter og med faxlig ternen i de på kortbilag nr.2 angivne
koter. *)
Facadebebyggelse
mod Msllegade

i vejskel

Stk. 2. Facadebebyggelsenmod Mollegade skal opfores i det
fremtidige vejskel og må kun opfores med en udformning
som vist på kortbilag nr. 3.
Stk. 3. Bygningernes rumfang må ikke overstige 5,5 m3 pr.
m* grundareal og det bebyggedeareal må ikke overstige 50%
af grundarealet. Rumfanget beregnesaf hele den del af bygningen, som er over færdig ternen, herunder evt. kviste,
fremspring, skorstene m.v.

Max. bygningshmrjde
Facadebebyggelsen
Mmrllegade

Udenders

mod

opholdsareal

Stk. 4. Intet punkt af en bygnings ydeweg eller tagllade må
vzre hawet mere end 17,5 m. over ternen. Facadebebyggelsen mod Mollegade skal dog have en facadehojde på 6 m. og
en bygningshojde på 9 m. (se iovrigt principsnit på kortbilag
nr. 3)
Stk. 5. Der skal tilvejebringes udendors opholdsareal svarende ti1 mindst 10 procent af erhvervsetagearealet.
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56

Skiltning

Stk. 1. Skiltning og reklamering på facadebebyggelsenmå
kun linde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Facadebebyggelse
mod Mnrllegade i harmoni med den
avrige bebyggelse

Stk. 2. Facadebebyggelsenmod Mollegade må kun opfores
med proportioner og materialer, som efter byrådets skon
harmonerer med den ovrige bebyggelsei Mollegade og ved
Tinghuspladsen (se i ovrigt principsnit på kortbilag nr. 3).

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

Stk. 3. Bebyggelsei byggefelterne mod Norrestnede, 0stervold, Nordregiave og Thorsgade må kun opfores med proportioner og materialer, som efter byrådets skon harrnonerer
med den ovrige bebyggelsei området.
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UBEBYGGEDE

AREALER

Hegnsmur mod Thorsgade,
Nordregrave
og 0stervold

Stk. 1. Der skal senest i forbindelse med indretningen af
parkeringspladsen ved Nordregrave/Ostervold opfores
hegnsmur i en hojde af 1,8m. i vejskel mod Thorsgade og
Nordregrave/0stervold som vist på kortbilag nr. 2.

* Bestemmelsener ikke ti1 hinder for, at der kan ske rquletinger i forbindelse med den

eListerende
bebyggelse.
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Stk. 2. Der skal senest i forbindelse med indretninger af
parkeringspladsen ved Nordregravel0stervold
plantes
10vfEldende trzeer som vist på kortbilag nr. 2.

Nye traeer

Ubebyggede

Udendms

arealer

oplag

Stk. 3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befcestelse eller lignende gives et ordentlig udseende, ligesom en
passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes.
Stk. 4. Udendcxs oplag må kun indrettes såfremt der etableres fornaden afskaxmning.
Stk. 5. Det med priksignatur på kortbilag 2 viste areal ved
den nye udkarrsel ti1 Thorsgade udlazggesti1 beplantningsbzlte.
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FORUDSIETNING
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

Opholds- og
parkeringsarealer

Ny bebyggelse inden for området må ikke uden byrådets
saxlige tilladelse tages i brug farr der er etableret opholds- og
parkeringsarealer i overensstemmelsemed bestemmelserne i
0 3, stk. 3 og !j 5 stk. 5.
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0 9 OPH/EVELSE AF LOKALPLAN

Den under 5. marts 1979 af byrådet vedtagne lokalplan nr.
109 ophzevesfor de omrader, der er omfattet af naxvserende
lokalplan.

§ 10

0 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget af Randers byråd den 28. marts 1983.
Kr. Gjdrup
boppester

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtagesforanstående lokalplan endeligt.
Randers byråd, den 24. oktober 1983.
Kr. Gjdrup
borgmester

