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1 LOKALPLAN 1 

1 HELENESTREDE 1 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Denne lokalplan omfatter tre ejendomme vest for Helenestrazde 
fra Rådhusstrzede og Slotsgade i syd ti1 Rosengade i nord. 

Lokalplanen fastlzgger områdets anvendelse ti1 centerformål 
(butikker, administration, liberale erhverv, forlystelser, mindre 
ikke-generende fremstillingsvirksomheder m.v.), boligbebyggelse 
og offentlige formål samt andre formål, som efter byrådets skon 
horer naturligt ti1 i stroggaderne. Det bor tilstrzebes, at bebyggel- 
sens stueetage fortrinsvis anvendes ti1 butiksformål. 

Sidelobende med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet 
en byfornyelsesplan for området. 

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

Lokalplanen fasthegger nedrivning af tre bygninger og sikrer, at 
der kan opfores en ny tilbygning mod det nye torv ved Helene- 
strzde. Bebyggelsens etageareal reduceres med ca. 200 m*. 

Endvidere fastsetter lokalplanen bestemmelser om, hvordan 
bebyggelsen skal se ud med hensyn ti1 materialer-, facadeudform- 
ning, skiltning m.v. Det vi1 også fremgå af lokalplanen, hvordan 
Helenestrzdes fremtidige udseende vi1 were. 

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

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejen- 
domme, der er omfattet af planen, ifolge planlovens 18 kun ud- 
stykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i overenstemmelse med 
planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsaztte 
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv pligt ti1 at 
udfore de anlzg, der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. 

Mere vzesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf@res 
ved en ny lokalplan. 

Lokalplanen indeholder i 36, stk. 2 bestemmelser om at bebyggel- 
sen ikke må nedrives uden byrådets tilladelse. Hvis en sådan tilla- 
delse nEgtes, kan ejeren af ejendommen forlange den overtaget 
mod erstatning. 

Ifolge planlovens 0 49 er der dog bestemte foruds=tninger, som 
skal opfyldes, for dette krav kan gores gaAdende. 

Private byggeservitutter og andre tilstands-servitutter, der er i 
strid med planen, fortraxges automatisk ifolge planlovens 0 18. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANL/EGNING 

Kommuneplan Randers 1993 Lokalplanen omfatter en del af område C6: centerområde. 

Lokalplanrammer 
for område C6 

For område C6 gzelder folgende rammer for lokalplanlzgningen: 

Områdernes anvendelse fastlzegges ti1 centerformål (butikker, 
administration, liberale erhverv, forlystelser, mindre ikke-generende 
fremstillingsvirksomheder m.v.), boligbebyggelse og offentlige 
formål, som efter byrådets skon horer naturligt ti1 i stroggaderne. 
Det bor tilstrzbes, at bebyggelsens stueetage fortrinsvis anvendes 
ti1 butiksformål. 
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Lokalplan 181 

Zonestatus 

Etablering af butikker med et salgsareal på over 600 m* må kun 
finde sted efter byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Vaxtshuse og restauranter med alkoholbevilling skal fortrinsvis 
placeres langs stroggaderne og på egnede lokaliteter i karréerne 
uden om, se kort 83 i hzftet “Hovedstruktur”. Restauranter med 
natbevilling må ikke placeres i eller op ti1 rene boligejendomme. 

Det skal tilstrzbes, at de eksisterende fremstillingsvirksomheder 
kan opretholdes, hvis det kan ske uden wsentlige gener eller risici 
for bykernen som helhed. 

Industribebyggelse kan kun omdannes ti1 butiks-,kontor- eller 
institutionsformål, hvis de samlede miljomaxsige og trafikale 
ulemper ikke efter byrådets skon faroges. 

Det skal tilstrzbes, at boligetagearealets andel af det samlede 
etageareal udgor mindst 10 pet. 

Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 
290. 

Bebyggelsens hojde må ikke overstige 4 1/2 etage og 18 m. 

1 forbindelse med bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholds- 
areal på mindst 25 pet. af boligetagearealet og et parkeringsareal 
på 10 pet. af erhvervsetagearealet. Opholdsarealet skal tilveje- 
bringes inden for den enkelte ejendom eller i urniddelbar naxhed 
heraf. Hvis opholdsarealet ligger helt eller delvist udenfor ejen- 
dommen, skal det sikres ti1 brug for ejendornmens beboere. 

Ved nedrivninger, ombygninger og tilbygninger samt ved axdrin- 
ger i facaderne skal der tages sax-lige hensyn ti1 de bevaringsvax- 
dige bygninger og saxligt markant beliggende bygninger. 

1 området må der kun gennemfores byggeri, deraf hensyn ti1 
bevaring af områdets arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter 
tilpasses det eksisterende byggeris ,struktur og omfang. 

Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved storre ombygninger 
skal ejendommene tilsluttes fjernvarmenettet. 

Området er omfattet af lokalplan 18 1, som blandt andet regulerer 
facader, tage og skilte i midtbyen. Bestemmelserne i lokalplan 
18 1 skal fortsat vaxe g=ldende. 

Området er beliggende i byzone. 
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Spildevandsplan Lokalplanområdet omfattes ifolge spildevandsplanen for Randers 
kommune af område C 6.3. Området er kloakeret med fzelles- 
system. 

El-og vandforsyning El- og vandforsyningen i området varetages af Randers kommu- 
nale vzerker. 

Fjernvarmepligt Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmeforsy- 
ningen fra Randers kommunale vaxker. 

Renovation og genbrug Lokalplanens område er omfattet af renovationsregulativ for 
Randers kommune. Af regulativet fremgår det blandt andet hvilke 
krav, der skal vaxe opfyldt i forbindelse med placeringen af reno- 
vations- og genbrugsstativer samt minicontainere. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre: 

at områdets anvendelse fastlzegges ti1 centerformål, boligbebyg- 
gelse og offentlige formål. 

at medvirke ti1 at bevare og retablere bybilledets arkitektoniske 
kvalitet. 

at friarealerne på naturlig måde indgår i midtbyens net af gåga- 
der og pladser med en udformning og standard svarende ti1 
disse. 

at sikre byfornyelsesplanens intentioner udover dennes gennem- 
forelsesperiode. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 planloven (lovbekendtgorelse nr.383 af 14. juni 1993) 
fastszettes herved folgende bestemmelser for det i 0 1 nzvnte 
område: 



5 

Ql 4 1 Lokalplanens område 

Zonestatus 

92 

Centerformål 

Vaertshuse 

93 

Udstykninger 

Stk. 1. Lokalplanen afgraxrses som vist på kort 1 og omfatter fal- 
gende matr. nre: 739,740b og750, Randers bygrunde samt alle 
parceller, som efter den 3 1. januar 1994 udstykkes fra de nawnte 
ejendomme. 

Stk. 2. Området er beliggende i byzone. 

3 2 Områdets anvendelse *) 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 centerformål (butikker, 
administration, liberale erhverv, forlystelser, mindre ikke-gene- 
rende fremstillingsvirksomheder m.v.), boligbebyggelse og of- 
fentlige formål samt andre formål, som efter byrådets sk@n horer 
naturligt ti1 i stroggaderne. 

Stk. 2. Etablering af grillbarer, vax-tshuse og restauranter med 
alkoholbevilling samt butikker med et salgsareal på over 600m* 
må kun finde sted efter byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Q 3 Udstykninger 

Stk. 1. Efter byrådets saxlige tilladelse kan der foretages skelre- 
guleringer og sammenhegninger af matrikelnumre. 

94 Q 4 Vej- og parkeringsforhold 

Vejadgang Stk. 1. Vejadgang ti1 lokalplanområdets og de tilstodende ejen- 
dommes gårdarealer skal finde sted fra Nygade og den ost-vest- 
gående del af HelenestrEde. 

Parkeringsforhold Stk. 2. Der skal i forbindelse med ny bebyggelse etableres et par- 
keringsareal på 10 pet. af erhvervsetagearealet. Parkeringsarealet 
skal tilvejebringes inden for den enkelte ejendom eller i umiddel- 
bar merhed heraf. 

§5 Q 5 Ledningsanbeg 

El-ledninger Stk. 1. El-ledninger skal fremfores som jordkabler. 

* ) Der g@res opmzrksom på, at bestemmelseme i lokalplan 181 fortsat er gazldende. 



§6 5 6 Bebyggelsens omfang og placering 

Beb,yggelsesprocent Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 250 for lokal- 
planområdet som helhed. 

Eksisterende bygninger Stk. 2. Ingen bygninger må nedrives, ombygges eller på anden 
måde zendres (hetunder zndringer af facadeudformningen) med 
mindre byrådet giver tilladelse hertil, med undtagelse af de på 
kort 1 med szrlig signatur viste bygninger, som forudsazttes ned 
revet. 

Retablering 

Byggefelter 

Udendws ophold 

97 

Skiltning 

Helhedsvirkning 

Tagmaterialer 

Stk. 3. 1 forbindelse med en eventuel nedrivningstilladelse vi1 
byrådet stille krav om retablering af tomten, såfremt der ikke 
bygges nyt indenfor et år. 

Retableringsformen vi1 i hvert enkelt tilfazlde blive vurderet i for- 
hold ti1 tomtens omgivelser. 

Stk. 4. Ny bebyggelse må kun opfores indenfor de på kort 2 
viste byggefelter. Bebyggelsen må kun opfores i en etage med en 
maximal hojde på 5 m. Endvidere må der opfores nye bygninger 
ti1 erstatning for de bygninger, som lokalplanen tilsigter at bevare, 
og da kun i samme omfang og med samme placering. 

Stk. 5. Der skal i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes et 
opholdsareal på mindst 25 pet. af boligetagearealet. Opholdsare- 
alet skal tilvejebringes indenfor den enkelte ejendom eller i umid- 
delbar nErhed heraf. Opholdsarealet skal sikres for ejendornmens 
beboere. 

9 7 Bebyggelsens ydre fremtreden *) 

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets 
tilladelse i hvert enkelt tilfazlde. Skiltningens omfang skal soges 
begrzenset ti1 det absolut nodvendige. De enkelte skilte skal vzre 
tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk og detaljer. 

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

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. 
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Yderva?gge 

Hybridnet mv. 

Ansagning 

§8 Q 8 Ubebyggede arealer 

Falles torve- og 
opholdsarealer 

Gårdfazllesskab 

Belaegninger 

Stk. 4. Ydervzegge må kun fremstå som blank mur af rode mur- 
sten eller som glatpudset eller vandskuret murvaxk. Farver og 
andre overflader skal i hvert enkelt tilfazlde godkendes af byrådet. 

Stk. 5. Udvendig kabelforing på facader må ikke finde sted. 

Stk. 6. Ansogninger om facadezndringer, ops&ning af skilte 
m.m. vi1 blive bedomt efter kriterier som omtalt i den vejledning, 
der indgår som bilag i lokalplan 181 “Midtbyen” *). 

Stk. 1. Det på kort 2 med priksignatur viste areal må ikke bebyg- 
ges. Arealet udlzegges ti1 uindhegnet fazlles torve- og opholdsareal 
med adgang for såvel offentligheden som ejere og brugere af de 
af lokalplanen omfattede ejendomme. 

Stk. 2. Der indgås gårdfzellesskab mellem de ejendomme, som 
lokalplanen omfatter.**) 

Stk. 3. De befzstede arealer i garde og fzllesarealer skal ud- 
fares af materialer som f.eks. natursten, betonfliser eller trykim- 
przgneret tr=. 

Ubebyggede arealer Stk. 4. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzestelse eller 
lignende gives et ordentlig udseende. 

Udendcws oplag Stk. 5. Udendors oplag må kun indrettes med byrådets saxlige 
tilladelse og kurr, såfremt der etableres de fornodne afsk=rmnin- 
ger i form af tzt beplantning, hegn eller lignende. 

Friarealernes udformning Stk. 6. Beplantning og anlag af de for området fazlles friarealer 
må kun ske i overensstemmelse med friareal- og beplantningspla- 
nen i byfornyelsesplanen for HelenestrEde. 

Stk. 7. Langs Helenestrzdes ostskel mod matr.nr. 753a (Han- 
delsskolen) skal der opfores hegnsmur. Hegnsmuren afgrzenser 
skolens cykelparkering. 

99 

Opholds- og 
parkeringsarealer 

Q 9 Forudszetninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 

Stk. 1. Ny bebyggelse indenfor området må ikke uden byrådets 
saxlige tilladelse tages i brug for, der er etableret de i 4, stk.2 
nazvnte parkeringsarealer og de i 8, stk. 1 mevnte fElles opholds- 
arealer. 

. 

* ) Der g@res opmzrksom på, at bestemmelseme i lokalplan 181 fortsat er gzldende. 
**) Gårdfiellesskabet fastlzegges i byfomyelsesplanen, og der tinglyses en dekleration for dette. 
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Fjernvarme 

§lO 

Stk. 2. Samtlige nye bygninger skal tilsluttes fjernvarmeanl~g- 
get ved de kommunale vaxker. Ny bebyggelse må ikke tages i 
brug f@r denne tilslutning har fundet sted. 

Q 10 Vedtagelsespåtegning 

Således vedtaget af Randers byråd, 

Randers, den 14. marts 1994. 

Keld Hüttel 
borgmesta 

Lokalplanen er i henhold ti1 0 27 i planloven endelig vedtaget af 
Randers byråd. 

Randers, den 20. juni 1994. 

Keld Hüttel 
borgmester. 
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