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LOKALPLAN NR. 193
FREDENSGADE VESF0ST

EN KOFITFATTET BESKRIVELSE
Områdets

beliggenhed

Naxvaxende lokalplan nr. 193 omfatter karré nr. 212, der afgrznses af Fredensgade, Danmarksgade, Steen Blichers Gade og
Soren Mollers Gade og karré nr. 213, der afgrzwrses af Vester Altanvej , Danmarksgade, Fredensgade og Soren Mollers Gade.

Lokalplan og
byfornyelsesplan

Sidelobende med udarbejdelsen af lokalplanen er en byfornyelsesplan for karré nr. 213 under udarbejdelse, og der vi1 senere ligeledes blive udarbejdet en byfornyelsesplan for karré nr. 212.

Sikring af byfornyelsesplanens bestemmelser

Det er lokalplanens hovedformål at sikre, at det miljs, som skabes
ved byfornyelsesplanens gennemforelse, fastholdes i fremtiden.

Fastsetter
bestemmelser
for bebyggelsens
udseende

Endvidere fastsetter lokalplanen bestemmelser om, hvordan bebyggelsen skal se ud med hensyn ti1 materialer, facadeudformning, skiltning m.v.
Disse bestemmelser svarer ti1 bestemmelserne i lokalplan 181
>>Midtbyew .

Byfornyelsesplanen

Byfornyelsesplanen vi1 indeholde blandt andet bestemmelser om,
hvilke forbedringer og istandsuttelser, der skal foretages på hver
ejendom. Ligeledes vi1 byfornyelsesplanen indeholde bestemmelser om friarealernes placering og udformning, herunder forslag om gårdfazllesskaber og lignende.

LOKALPLANENS
Forandringer
f0lge planen

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelseog offentliggorelse af lokalplanen
må ejendomme, der er omfattet af planen ifolge kommuneplanlovens 9 31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

skal

Lovlig anvendelse

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

Dispensation

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lempelser
af lokalplanens bestemmelser under forudszetning af, at det ikke
axdrer den sserlige karakter af det område, der soges skabt ved lokalplanen.

St0rre andringer
ny lokalplan

-

Mere wesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfrxes
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Byrådet kan ifolge kommuneplanlovens $34 ekspropriere fast ejendom eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil were af vzsentlig betydning for virkeliggorelsen af lokalplanen.

Ekspropriation

Ved ekspropriationer ti1 erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle
rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i
det enkelte tilfzlde.

LOKALPLANEN
Kommuneplan

Randers 1985

OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING

1 kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende i det kvarter, der
benzvnes Vester Altan.
Området er i overvejende grad udlagt til boligformal.
Ifolge hovedstrukturen er lokalplanens omrader udpeget som et af
de områder, hvor den offentligt stottede byfomyelsesindsats forst
skal finde sted.

Hovedstruktur

Raekkef0lge

for byfornyelse

Rakkeferlgeplanen omfatter ti kar&, hvoraf lokalplan 193 omhandler de to forste karéer for hvilke der udarbejdes byfomyelsesplan.

Lokalplanrammer

Lokalplanen er omfattet af bestemmelseme for område B 83 (boligformal) i lokalplanramm eme for kvarteret Vester Altan.

Lokalplanrammernes
bestemmelser

Anvendelsen af område B 83 er fastlagt til boligformål, kollektive
anheg, som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom boliger
for zeldre (plejehjem), borneinstitutioner, varmecentral og
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lignende samt mindre butikker eller andre naxmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i
forhold ti1 omgivelserne. Etablering af vaxtshuse, grillbarer og
lignende kan kun finde sted efter byrådets tilladelse i hvert enkelt
tilfzlde.
Der er udarbejdet en trafikdispositionsplan for kvartererne omkring Sjazllandsgade, Danmarksgade og S0ren M01lers Gade.
Planen er en sammenfattende plan for den trafiksanering, som
kommunen og beboerne i de nazvnte kvarterer 0nsker at gennemfsre.

Trafiksanering

Planen har ti1 hensigt at forbedre miljaret for beboerne i kvarteret,
dels ved omlzgning af trafikken og dels ved at etablere hastighedsdazmpende foranstaltninger.
Varmeplan

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse. Lokalplanområdet vi1 blive omfattet af denne plan. Området er i dag
forsynet med fjernvarme.

Spildevandsplan

Lokalplanen omfattes af dele af de områder, der benwnes B 21 og
B 22. Områderne er fuldt kloakeret med fAlessystem.

Institutionsforhold

Lokalplanområdet er beliggende i det skoledistrikt, der betjenes
af Hobrovejens skole.

Bwnehaver

De nzermeste bsrnehaver ligger i S0ren Marllers Gade og Bredstrupsgade.

LOKALPLANENS

FORMÅL

Lokalplanens formål er:
Sikre kvarterets
karakteristiske
bebyggelse for fremtiden
Ny bebyggelse

skal tilpasses

Sikre byfornyelsesplanen

at medvirke ti1 at bevare og retablere bybilledets arkitektoniske kvalitet,
at sikre, at ny bebyggelse indenfor området tilpasses i dimensioner, udformning og materialevalg ti1 den eksisterende bebyggelse,
at sikre byfornyelsesplanens intentioner udover dennes gennemf0relsesperiode.
LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtg0relse nr. 391 af 22.
juli 1985) fastsazttesherved f0lgende bestemmelser for det i 8 1
stk. 1 nazvnte område.
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LOKALPLANENS

OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgraxxes som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter fnrlgende matr.nr. : 440b, 44Oc, 440d, 901a, 901b, 901c, 902,
903,904,905,906,907,908a,
909,910,911,912,913,914,915,916,
917,918,919,920,921,922,923a,
923b, 923c, 9234,923e, 924a,
924b, 925,926,927,928,929,930,931,932a,
932b, 933,934a,
934c, 935a, 935b, 935c, 936, 937, 938,939, 940a og 940b alle
Randers Bygrunde, samt alle parceller der efter den 15. april 1986
udstykkes fra de nzvnte ejendomme.

Zonestatus

Stk. 2.

§2
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Boligformål

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål, kollektive anlzg som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom boliger
for zldre (plejehjem), bsrneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker eller andre nzrmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i
forhold ti1 omgivelserne.

Beboerhus

Stk. 2. Den på kortbilag nr. 2 med F markerede bygning må kun
anvendes ti1 faAles formål (beboerhus).

Erhverv på narrnere
angivne vilkår

Stk. 3. Byrådet kan tillade, at der i eller på ejendommene drives
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsztning af:

Området er beliggeqde i byzone.

OMRÅDETS

ANVENDELSE

at virksomheden efter byrådets sk0n drives på en sådan måde, at
ejendornmens karakter af beboelsesejendom (herunder ved
skiltning og lignende) og områdets karakter af boligområde
ikke brydes,
at virksomheden ikke medfarer ulempe for de omboende,
at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er
plads ti1 på den pågEldende ejendom.
Ejendommene må herudover ikke benyttes ti1 nogen form for erhvervsvirksomhed.
Restaurant efter
saerlig tilladelse

Stk. 4. Med byrådets sax-lige tilladelse i hvert enkelt tilfaAde,
kan der indrettes - eller foretages udvidelse af - restauranter, grillbarer m.v. såfremt virksomheden ved sin art eller beliggenhed
ikke - efter byrådets skron - fremkalder gener for de omboende.
Stk. 5. Boligetagearealets andel af det samlede etageareal skal
udgnre mindst 90%.
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Stk. 6. 1 ejendomme, hvor lejlighederne er af en sådan stsrrelse,
at de orrskede forbedringer ikke kan finde sted, kan byrådet kr=ve,
at lejligheder sammenhegges.

§3
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UDSTYKNINGER

Udstykninger

Stk. 1. Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan.
Stk. 2. Efter byrådets saxlige tilladelse kan der foretages skelreguleringer og sammenlggninger af matrikelnumre.
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§4
Vejadgang

til beboerhus

Stier

VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Stk. 1. Der udl=gges areal ti1 vejen A-B i en bredde af 3,5 m og
med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2.
Stk. 2. Der reserveres areal ti1 stier i karréerne i princippet som
vist på kortbilag nr. 3.
Stk. 3. På ejendommene matr.nr. 44Oc, 908a, 923d og 931 Randers Bygrunde, skal der i dagtimerne vaxe fri adgang for gående
gennem porte og garde i princippet som vist på kortbilag nr. 2 *).

Parkering

Stk. 4. Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende ti1 5 %
af det eksisterende boligetageareal og 15% af nyapfort boligetageareal. Endvidere skal der tilvejebringes parkeringsareal svarende
ti1 15% af erhvervsetagearealet **).

Trafiksanering

Stk. 5. Udformningen af vejene indenfor lokalplanområdet skal
falge de retningslinier, der er gzldende for opholds- og legegader
samt stilleveje i medfor af fzrdselslovens 5 40 ***).

§5
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Jordkabler

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

LEDNINGSANLIEG

*) Der geres opmzrksom p& at der kan sEttes dere i de naevnte portgennemgange.
**) 1 ovennapvnte parkeringskrav er forudsat, at kantstensparkering i de afgrznsende gader er
medregnet i overensstemmelse med de tanker, der er omkring trafiksaneringsplanerne for
kvarteret.
***) Opmerksomheden henledes pA. at der i øjeblikket er opstillet hastighedsdzmpende foranstaltninger i kvarterets gader. Dette forseg er et led i plankegningen af trafiksaneringen i kvarteret. Det er hensigten, at der senere vii blive etableret permanente foranstaltninger.
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§6

BEBYGGELSENS

OMFANG OG PLACERING

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 140 for området
som helhed.
Eksisterende

bygninger

Nogle bygninger

nedrives

Krav om retablering

Stk. 2. Ingen bygninger må nedrives, ombygges eller på anden
måde azndres (herunder azndringer af facadeudformningen) medmindre byrådet giver tilladelse hertil. Dog forudsgttes de med
szrlig signatur viste bygninger nedrevet.
Stk. 3. 1 forbindelse med en eventuel nedrivningstilladelse vi1
byrådet stille krav om retablering af tomten, såfremt der ikke bygges nyt inden for et år.
Retableringsformen vi1 i hvert enkelt tilfzlde blive vurderet i forhold ti1 tomtens omgivelser.

Nye bygninger

Stk. 4. Nye bygninger må kun opfores ti1 erstatning for de bygninger, som lokalplanen tilsigter at bevare, og da kun i samme omfang og med samme placering.

Udendws

Stk. 5. Der skal i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes et
opholdsareal på mindst 40% af boligetagearealet.

opholdsarealer

§7
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Skiltning

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets
tilladelse i hvert enkelt tilfaelde. Skiltning skal i omfang begraxrses. De enkelte skilte skal vaxe tilpasset bygningens udtryk og detaljer.

Helhedsvirkning

Stk. 2. Ved såvel nybyggeri som ved konstruktive zendringer af
eksisterende bygninger, ved zendret facadeudformning, facade- og
vinduesbehandling og materialeanvendelse, samt ved udskiftning
af tage og vinduer, skal det tilstrzebes, at bebyggelsen fir en sådan
ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås
en god helhedsvirkning.

Tagmaterialer

Stk. 3. Tage skal som hovedregel dzekkes med rode teglsten. Andre tagmaterialer som f.eks. skifer (sorte eternitskifer) glaserede
tagsten eller pap m.m. kan anvendes såfremt disse efter byrådets
skon er i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk.

Ydervaegge

Stk. 4. Ydervzgge må kun fremstå som blank mur af rode mursten eller som glatpudset eller vandskuret murvax-k.

BEBYGGELSENS

YDRE FREMTRIEDEN

Andre overflader og farver skal i hvert enkelt tilfazlde godkendes
af byrådet.
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Ansagning

Stk. 5. Ansogninger om facadeaxrdringer, opsaztning af skilte
m.m. vi1 blive bedomt efter kriterier som omtalt i den vejledning
der indgår som bilag i lokalplan 181 »Midtbyen« *).

Ej8
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Falles

opholdsarealer

Eksisterende

beplantning

UBEBYGGEDE

AREALER

Stk. 1. De på kortbilag nr. 2 med saxlig signatur viste fzelles opholdsarealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udlqges som
fzlles opholdsarealer for bebyggelsen.
Stk. 2. Den på kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste beplantning skal vedligeholdes i sit nuvaxende omfang og udseende efter
aftale med park- og kirkegårdsforvaltningen og må således ikke
fjernes uden byrådets saxlige tilladelse.

Ny beplantning

Stk. 3. Beplantning og anlag af de for området fzelles friarealer
og beplantning må kun ske i overensstemmelse med friareal- og
beplantningsplanen i byfornyelsesplanen for Fredensgade Vest Ost.

Hegning

Stk. 4. Hegn skal udfores som faste hegn (teglstensmur, plankevaxk, stakit eller lignende), og hegning må iovrigt kun ske efter de
i byfornyelsesplanen for Fredensgade Vest - Ost viste retningslinier.

Belaegninger

Stk. 5. De befazstedearealer i garde og fazllesarealer skal udfores af materialer som f.eks. natursten, betonfliser eller trykimprazgneret traz.

Ubebyggede

arealer

Stk. 6. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende gives et ordentlig udseende. Ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes.

Udendrsrs oplag

Stk. 7. Udendors oplag må kun indrettes med byrådets saxlige
tilladelse og kurr, såfremt der etableres de fornodne afskaxmninger i form af tzt beplantning, hegn eller lignende.
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Parkeringsarealer
og
faelles opholdsareal

Stk. 1. Ny bebyggelse indenfor området må ikke uden byrådets
saxlige tilladelse tages ibrug for der er etableret de i 0 4, stk. 4

FORUDSIETNINGER
NY BEBYGGELSE

*) Lokalplan
trazden.

181 .Midtbyena

fastlzgger

FOR IBRUGTAGEN

bestemmelser

for

AF

bebyggelsens ydre

frem-

nazvnteparkeringsarealer og de i Q8, stk. 1 nazvntefzlles opholdsarealer.
Stk. 2. Nye bygninger og eksisterende bygninger, som udscettes
for smrre ombygninger, skal tilsluttes fjernvarmeanlazgget ved de
kommunale vax-ker. Bebyggelsen må ikke tages i brug for denne
tilslutning har fundet sted.

6 10

6 10

OPHEVELSE

AF BYPLANVEDTEGT

Byplanvedtegt
nr. 1
ophazves delvist

Den under 31. maj 1941 af Indenrigsministeriet stadfzestedebyp1anvedtEgt nr. 1 (vestre del) ophzeves for de områder, der er omfattet af naxvzerende lokalplan.
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6 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget af Randers byråd, den 3. november 1986.
Randers byråd, den 4. november 1986.

K. Gjstrup
borgmester

1 henhold ti1 8 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Randers, den 17. marts 1987.

K. Gjstrup
borgmester

