Lokalplan nr. 175
»Mejerigrunderw

1 LOKALPLAN

EN KORTFATTET

1

BESKRIVELSE

Lokalplanens område
von Hattenstræde,
Borgergade/St.
Voldgade

Lokalplanen omfatter karréen nr. 119 beliggende mellem
von Hattenstnede og BorgergadeSt. Voldgade.

Ubebygget areal som
benyttes til parkering

Midt i karréen lirides et ubebygget areal - bemevnt »mejerigrunden«. Arealet er på ca. 1850 m2 og benyttes ti1 parkering.

Planlagt vejgennembrud
i 40-erne

»Mejerigrunden« blev midt i @rreme reserveret ti1 et planlagt vejgennembrud. Vejen blev dog aldrig realiseret, og
grunden fremtneder derfor i dag som et stort »hul« i karréen
og husnekken.

Huller i husrækken
fyldt ud igen

Kommunen onsker med udarbejdelse af denne lokalplan
åbnet mulighed for, at hulleme i husnekken mod Borgergade/St. Voldgade og von Hattenstnede kan &ldes ud.

snskes

Boliger

Bygningeme som foreslås apfort i 2 % etage langs Borgergade/St. Voldgade og von Hattenstnede onskes indrettet ti1
boliger.
Arealeme imellem udlqges ti1 friarealer og parkering.

Ca. 25 boliger

1 alt patzenkesder apfort ca. 25 boliger med at samlet etageareal på ca. 1850 m2.
»Mejerigrunden« er privatejet.

LOKALPLANENS
Forandringer
f0lge planen

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge
kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller i
ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

skal

Lovlig anvendelse

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

Dispensation

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

St0rre aendringer
ny lokalplan

-

Mere vzsentlige aftigelser fm lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

DEN OVERORDNEDE
Regionplan

PlANlJEGNING

1 regionplanen 1980 for Århus amtskommune, som er vedtaget af Århus amtsråd den 5. februar 1980 omtales de centrale bydele i Århus, Randers og Silkeborg szrskilt.

1980

Af 0 8 redegorelsen fremgår det blandt andet: »Det er en
hovedmålszetning i regionplanen, at der i de tre storste byer i
amtet, Århus, Randers og Silkeborg, skal ske en forbedring af
de miljomassige forhold i de centrale bydele, der skal endvidere ske en boligorienteret byfomyelse.«

Dispositionsplan

1971

Dispositionsplanen for Randers kommune af 1971forudmtter, at bycentret behandles saxskilt i en mere detaljeret centerplan, men der nawnes dog nogle krav ti1 centerområdet.
Kravene koncentrerer sig hovedsageligt om trafikforhold.
Men der nazvnesdog blandt andet, at »bybilledets byarkitektoniske kvalitet og historiske vaxdier må fastholdew.

Centerplan

1973

Randers kommunes centerplan af 1973 peger på en nekke
punkter, der er af wesentlig betydning, herunder, at der tages
vidtstrakte hensyn ti1 bevaring og forbedring af bybilledets
kvalitet.

3
Lokalplanen skal i denne forbindelse også sessom et led i de
i centerplanen mevnte onsker om forbedring af bybilledets
kvalitet.
5 15rammer for
Randers kommune

Lokalplanen omfattes af område B 59 i 0 l-i-rammerne for
Randers kommune.
Områdets anvendelse fastkeggesti1 blandet bolig- og centerorienterede erhvervsformål, boligbebyggelseog offentlige formål. Bebyggelsesprocentenfor et delområde må ikke overstige 90%.
Lokalplanforslaget åbner mulighed for en bebyggelsesprocent
på 145.

Nyt 6 15ramme-tillag

Lokalplanforslaget knevede derfor - inden endelig godkendelse - et af Miljoministeriet godkendt 3 15-ramme-tillseg (tillazgnr. 45 ti1 Randers kommunes 5 15-rammer). 0 15-rammetilkegget er den 24. juli 1985 godkendt af Miljoministeriet.

Lokalplan

Lokalplanområdet omfattes af lokalplan nr. 181, »Midtbyen«
som indeholder bestemmelser/retningslinier for axrdringer af
facader, opszetningaf skilte og baldakiner, udskifining af tage
og vinduer m.m.

181 b>Midtbyenc<

Disse bestemmelser vi1 fortsat vaxe gzldende og aflyses ikke
af lokalplan 175.
Vej- og stiplan

Et tidligere planlagt gadegennembrud fra von Hattenstnede
ti1 BorgergadeSt. Voldgade er opgivet.
1 lokalplanen skal der sikres en offentlig stiadgang fra Borgergade/St. Voldgade ti1 von Hattenstnede.

Varmeplan

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse.
Lokalplanområdet vi1 blive omfattet af denne plan. Området
er i dag forsynet med fjernvarme.
1 lokalplanen vi1 der blive optaget bestemmelser om, at ny
bebyggelseskal tilsluttes Ijernvarmenettet.

Spildevandsplan

Lokalplanområdet er omfattet af område B 59.1 i spildevandsplanen for Randers kommune. Området er hovedkloakeret med fzllessystem.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikte:

at områdets anvendelse fastlEggesti1 blandet bolig- og centerorienteret erhvervsformål,
at en huludfyldning sker i form af ny sluttet randbebyggelse
mod Borgergade/St.Voldgade og von Hattenstnede,
at ny bebyggelseopf0res i dimensioner og af materialer, som
harmonerer med den omliggende bebyggelseog bybilledet,
at eksisterendebevaringsvaxdigebebyggelserikke nedrives og
zndres vaxntlig i strid med bebyggelsensoprindelige karakter og udseende,
en offentlig stiadgang mellem Borgergade/St. Voldgade og
von Hattenstrxde,
at der sker hensigtsmzssig disponering af fri- og parkeringsarealer.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 687 af 28. december 1984) fasts&tes herved f0lgende bestemmelser for det i $
1 nwnte område.
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Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgnensessom vist på vedhaefiedekortbilag nr. 1 og omfatter f0lgende matr.nre 5 19, 52 1, 522, 524,

LOKALPLANENS

OMRÅDE

525, 526a, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 537a, 537b, 538,
53913, 539h, 539i, 540 og 541a alle Randers Bygrunde samt

alle parceller, der eRer den 1. januar ‘1985 udstykkes fm de
naxnte ejendomme.
Zonestatus

Stk. 2. Området er beliggende i byzone.

§2

Q2

Blandet bolig- og
centerorienteret
erhverv

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 bolig- og erhvervsområde. Inden for området må kun opf0res eller indrettes
bebyggelseti1 beboelse samt ti1 erhverv som f0lger:
Butikker, kontorer, klinikker, ikke generende fremstillingsvirksomheder og vaxksteder, offentlige formål samt lignende
formål som efter byrådets sk0n naturligt h0rer ti1 i området.

Ikke tilladte erhverv

Stk. 2. Inden for området må ikke opf0res eller indrettes
bebyggelseti1 eller ud0ves vognmandsvirksomhed, generende
fremstillingsvirksomhed og lignende, som medf0rer gener i
form af st0j, rystelser, luftforurening eller lugt.

OMRÅDETS ANVENDELSE

Stk. 3. Langs von Hattenstnede, samt dele af Borgergade
(matr. nr. 539h og 5391, Randers Bygrunde) må bebyggelsens
etager - bortset fra stueetagen- kun anvendesti1 beboelse.
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Q3

UDSTYKNINGER

Udstykningsplan

Stk. 1. Udstykninger, skelmguleringer og sammenlagninger
af matrikelnumre må kun foretagesefter byrådets saxlige tilladelse.*)
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VEJ- OG STIFORHOLD

Stk. 1. Der udkegges areal ti1 en offentlig sti A-B med en
beliggenhed som vist på vedhazftede kortbilag nr. 2 i en
varierende bredde på mellem 2,7 - 3,0 m.
Stk. 2. Ved eventuel ny bebyggelseinden for de under 0 6,
stk. 2 nzevnte byggefelter skal vejadgangen ti1 de enkelte
ejendomme ske gennem porte/facadeåbninger, i ovrigt efter
naxmere aftale med byrådet.
PARKERINGSFORHOLD

Stk. 3. Der skal indrettes parkeringspladser svarende ti1
mindst en bilplads for hver 100 m2 bruttoetageareal. 1 de tilfzlde hvor der ikke er plads ti1 parkeringsarealet på den påg=ldende ejendom forudwttes etableringen af bilpladserne
at foregå efter overenskomst med kommunen.
95

LEDNINGSANLIEG

El-ledninger må ikke fremfores som luftledninger, men må
alene udfores som jordkabler.
§6

§6

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Stk. 1. Facadebebyggelse langs von Hattenstnede, Lille
Voldgade, Borgergade, St. Voldgade og Vestergade må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde azndres(herunder
zndringer af facadeudformningen), medmindre byrådet giver tilladelse.
Facadebebyggelse

Stk. 2. Facadebebyggelsen langs von Hattenstn-ede, Lille
Voldgade, Borgergade, St. Voldgade og Vestergade skal opfixes som sluttet bebyggelse med facade i vejskel (byggefeltets afgnensning mod vej) og skal i ovrigt holdes inden for

*) 1 fo@ndelse med behandling af anwgnin om udstyknin skelregulering eller sammen1~ mg af matrikler, @ger byrådet ssxklg wgt på en fi ensigtsmaxig disponering og
uc?nyttelse af hele ka&en.
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de på kortbilag nr. 2 viste 12 m dybe byggefelter.
Ny bebyggelse må ikke opf0res f0r eksisterende baggårdsbebyggelsepå den pågEldende ejendom er fjernet.
Bygninger

i 2% etage

Facadedybden

Baghus i i-etage

i stueetage

Stk. 3. Facadebebyggelse langs von Hattenstnede, Lille
Voldgade, Borgergade, St. Voldgade og Vestergade må ikke
opf0res med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage, og
bygningshøjden må ikke overstige 14 m målt fra niveauplan.
Tage skal udformes som symmetriske sadeltagemed en taghaAdning på mellem 40”-50” og med rygningen parallelt
med gaden.
Stk. 4. Inden for de under 3 6 stk. 2 nawnte byggefelter
kan facadebebyggelsensdybde i stueplan - hvis forholdene
tillader det - forøges, ligesom I-etages baghus kan tillades
opf0r-t.

Opholdsarealer

Stk. 5. Der skal efter byrådets naxmere anvisning indrettes
udend0rs opholdsarealer for virksomhedernes ansatte og for
områdets beboere. Opholdsarealernes st0rrelse skal svare ti1
mindst 50% af boligetagearealet samt 10% af erhversetagearealet.
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Q7

Skiltning

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

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTR/EDEN*)

Stk. 2. Ti1 udvendige bygningssider må ikke anvendes
materialer, som efter byrådets sk0n virker skzemmende.
Tage

Stk. 3. Tagene skal dzekkesmed r0de vingetegl.

*) Der göres opmaxksom på bestemmelseme i lokalplan 181om bebyggelsensydre fremtrzedenligeledeser gzldende.
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Faelles opholdsarealer

Stk. 1. De på vedhzftede kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse,men udkeggesti1 fzelles opholdsarealer for bebyggelsen på »Mejerigrunden«.

Beplantningsplan

Stk. 2. Beplantning og ankeg af de for området fazlles friarealer må kun ske i overensstemmelsemed en af byrådet
godkendt beplantningsplan.

Ubebyggede

Stk. 3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse
eller lignende gives et ordentligt udseende.

arealer

UBEBYGGEDE AREALER

Stk. 4. Udend0r-soplag må kun indrettes med byrådets szrlige tilladelse og kun, såfremt der etableres de fornridne afskzrmninger i form af ta%beplantning eller lignende.
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FORUDSIETNINGER
BEBYGGELSE

FOR IBRUGTAGEN

AF NY

Stk. 1. Ny bebyggelseinden for området må ikke uden byrådets saxlige tilladelse tagesi brug f0r der er etableret de i $
4 stk. 3, 0 6 stk. 5 og 3 8 stk. 1 nwnte fElles opholds- og
parkeringsarealer.

Stk. 2. Samtlige nye bygninger skal tilsluttes fjernvarmeanlazggetved de kommunale vaxker. Ny bebyggelsemå ikke
tagesi brug far denne tilslutning har fundet sted.

5 10

Q 10

SERVITUTTER

Stk. 1. Den under 11. januar 1975 tinglyste servitut på
matr.nr. 529, Randers Bygrunde vedrwrende restaurationsvirksomhed, ophzeves.
Stk. 2. Den under 24. november 1976 tinglyste servitut på
matr.nr. 537a, Randers Bygrunde angående bank- og sparekassevirksomhed,oph%ves.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget af Randers byråd, den 11. februar 1985.
Randers, den 14. februar 1985.

K. Gjc+trup
tmgmester

1 henhold ti1 4 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Randers, den 17.juni 1985.

Keld Hiittel
fg. borgmester
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