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LOKALPLANENS INDHOLD 
 

Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 

Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område ved Viborgvej, Frydenlunds Allé og Hasle-
vangsvej. Området afgrænses af Viborgvej, Frydenlunds Allé, Haslevangsvej og bo-
ligområdet Frydenlund samt et grønt areal. Lokalplanområdet består af matrikel 6e 
og 6aa, Hasle By, Hasle og 50ai, Århus Markjorder samt del af litra 7000bp, 7000y 
og 7000s, med adresserne Frydenlunds Allé 1, 1F, 3, 7, 9, 11, 13A og 13B, Viborg-
vej 100 og Haslevangsvej 2. 
 

 
Luftfoto, der viser lokalplanområdets afgrænsning med hvid stipling og husnumre inden for områ-
det.  

 
Lokalplanområdet, der er ca. xx.xxx m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat 
og kommunalt ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet - er vist ejer- og zone-
forhold. 

 
Beskrivelse af området 
Området Hasle er et blandet byområde, der blandt andet består af flere boligtyper 
som villaer, rækkehuse og etageboliger med et meget varieret præg, servicefacili-
teter, offentlige institutioner, mindre erhverv og butikker, herunder det lokale bu-
tikscenter Frydenlunds Centret, samt parker, idrætsanlæg og kirkegård.  
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Lokalplanområdet ligger langs Viborgvej, som er en større indfaldsvej til Aarhus 
Midtby. Syd for lokalplanområdet, på den sydlige side af Viborgvej, ligger Århus 
Statsgymnasium og et større kolonihaveområde. Lokalplanområdet ligger i en af 
de udpegede vækstakser i Kommuneplan 2017, og der er planlagt en fremtidig let-
bane på Viborgvej. 
 
Den vestlige del af lokalplanområdet består af en villa med adressen Haslevangsvej 
2, som udgør af en del af et eksisterende villaområde, der grænser op til Viborgvej. 
Villaen på ejendommen Viborgvej 100 og Frydenlund Centret udgør lokalplanområ-
dets østlige del. En nord-sydgående stiforbindelse løber igennem den østlige del af 
lokalplanområdet og skaber forbindelse under Viborgvej via en tunnel. Terrænet i 
området er let skrånende med et fald fra nord mod Viborgvej. Der er vejtrafikstøj fra 
Viborgvej og Frydenlunds Allé. 
 

 
På billedet ses Haslevangsvej, der ender blindt mod Viborgvej. Sammen afgrænser de to veje lo-
kalplanområdet mod sydvest. Boligen, beliggende på Haslevangsvej 2, som udgør en del af lokal-
planområdets bebyggelse, ses til venstre i billedet. 
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Lokalplanområdet og Frydenlunds Allé set fra Viborgvej.  

 

 
Fotoet viser nuværende situation langs Viborgvej med busstoppested umiddelbart syd for Fryden-
lunds Centret. På modstående side af Viborgvej ses etagebyggeri i 7 etager, der medvirker til en 
stor skalamæssig variation i området. 

 

Kommenterede [LLK1]: Kan der indsættes et billede, som viser 
alléen mere tydeligt  
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Lokalplanområdets vestlige del har vejadgang fra Haslevangsvej, og den østlige 
del har vejadgang fra Frydenlunds Allé. Der er gode kollektive trafikforbindelser i 
området med blandt andet busstoppested ved Viborgvej.  
 

 
Fotoet viser cykel- og gangstien, som udgør en del af lokalplanområdet. Stien er ført under Viborg-
vej via en tunnel.  
 

 
Fotoet viser trappeadgangen fra Viborgvej til cykel- og gangstien. Betonvægge udgør et værn om-
kring trapper og over tunnellen.  

 
Stien er en cykel- og gangsti, der skaber forbindelse fra Fuglebakkevej mod nord, 

gennem lokalplanområdet og videre gennem en tunnelføring under Viborgvej. 

Kommenterede [TLS2]:  
Vis gerne cykelrampeanlægget på foto 



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1165  

6 

Stiforbindelsen skaber en let og trafiksikker adgang til busstoppesteder på modsatte 

side af vejen og til øvrige områder syd for Viborgvej.  

 
Foto der viser den eksisterende nabobebyggelse, der grænser op til lokalplanområdets nordvest-
lige del. Bebyggelsen består af rækkehuse med saddeltag, udnyttet tagetage og facader udført i 
tegl. 

 
Bebyggelsen i den vestlige del af området består af to villaer, som er opført som 
sadeltagsbebyggelser i en etage med udnyttet tagetage og høj kælder. Villaen på 
Haslevangsvej 2 anvendes som flerfamiliehus.  
 
Begge villaer, med adresserne Haslevangsvej 2 og Viborgvej 100, er registreret 
som bevaringsværdige.   
 

 
Villaen på Haslevangsvej 2, set fra Viborgvej. 
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Villaen på Haslevangsvej 2 er opført i 1914. Facaderne fremstår som pudsede, og 
taget er i røde vingetegl og med halvvalmede gavle. En mindre del af taget er an-
vendt til tagterrasse, og der er opsat en nyere kvist. På grunden er der desuden et 
udhus og en garage.  
 

 
Villaen på Viborgvej 100 set fra Viborgvej. Villahaven omkring huset består af en tæt, varieret be-
plantning. 

 
Villaen på Viborgvej 100 er opført i 1922 og er en rødstensvilla med karnap. Faca-
derne fremstår i blank mur i rødlig tegl med helstensforbandt. Taget er i røde vin-
getegl og med halvvalmede gavle.  



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1165  

8 

 
 

 
På billederne ses den sydlige og nordlige facade af Frydenlund Centret. Mod nord grænser centret 
op til bebyggelsen, Frydenlund. 

 
Frydenlund Centret er en fritliggende butiksbygning i en etage med delvis udgravet 
kælder. Mod nord grænser Frydenlund Centret op til boligbebyggelsen Fryden-
lund.  
 
I tilknytning til centret er et større parkeringsareal, en tankstation uden service 
samt station til opbevaring af gasflasker. Parkeringsarealet fremstår som en stor 
asfalteret flade afgrænset af beplantning og græsrabat langs Frydenlunds Allé og 
Viborgvej. I rabatten mod Viborgvej er der opsat flere skiltepyloner. 
 

Kommenterede [TLS3]: Her skal der tilføjes billedtekst 

Kommenterede [TLS4]: Vi gerne nabo bebyggelsen nord ved 
Frydenlund 
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Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra private grundejere 
om at omdanne området til boligområde med etageboliger og erhverv. 
 
De private ejere har udarbejdet et udkast til samlet bebyggelsesplan for området, 
som har dannet grundlag for lokalplanen.  
 
Mål  

Der tilstræbes en bæredygtig planlægning blandt andet i form af gode trafikale for-
bindelser, og projektet kobler sig på eksisterende infrastruktur. Lokalplanområdet 
ligger helt op ad Viborgvej, og i gåafstand fra Ringgaden, som er et trafikknude-
punkt med offentlig transport. 
 
Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens udpegede vækstakse, der lø-
ber fra Aarhus V til Aarhus Midtby, og området ligger lige op ad letbanens plan-
lagte 2. etage med letbanestop på Viborgvej ved den østlige del af lokalplanområ-
det. Lokalplanen fastsætter derfor krav til bilparkering i henhold til letbane norm. 
 
Lokalplanens mål er at give mulighed for et centerområde med bebyggelse til boli-
ger, erhverv og offentlige funktioner. De udadvendte funktioner skal placeres i 
stueplan mod Frydenlunds Allé og Viborgvej, så de sammen med nye attraktive 
byrum understøtter et aktivt byliv. Projektet skal i særlig grad bidrage til at forny og 
definere strækningen langs Viborgvej og omdanne strækningen til en bymæssigt 
velintegreret og mere levende del af vejstrækningen mellem Hasle Ringvej og Ve-
stre Ringgade. 
 
Den eksisterende stiforbindelse med forbindelse til tunnellen under Viborgvej op-
graderes og skal fremstå som en integreret del af områdets byrum og fungere som 
bindeled mellem de nye bebyggelser. 
 
Den nye bebyggelse skal indpasse sig i højden i forhold til eksisterende nabobe-
byggelse. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse i 2 og 
3 etager i den vestlige del - og op til 6 etager i den østlige del af lokalplanområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterede [TLS5]:  
@Claudius – her skal vi lige være skarpe i argumentationen. 
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Planens hovedtræk 

Lokalplanen opdeler området i delområderne I, II og III som vist på planen neden-
for.  
 

 
Illustrationsplan der viser, hvordan området kan indrettes.  
 
Delområde I – Gårdhavehuset 

Delområdet er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse i op til 2 og 3 etager 
med tilhørende fællesfaciliteter såsom opholds- og fælles friarealer herunder reno-
vation og bil- og cykelparkeringspladser.  
 

 
Principielt snit set fra øst mod vest. Snittet illustrerer, hvordan bebyggelsens disponering skaber et 
centralt gårdrum, og hvordan bebyggelsen er tilpasset eksisterende bebyggelse nord for lokalplan-
området. Eksisterende bebyggelse ses længst til højre på snittet ovenfor.   

 

Gårdhavehuset består af to parallelle bygninger, der bindes sammen af en støjmur 
udformet i samme materialer som boligbebyggelsen. Muren og bebyggelsen skær-
mer tilsammen for trafikstøj samtidig med, at de giver læ og danner et afgrænset 
fælles opholdsareal i gården. 
 
Det fælles opholdsareal, der har karakter af et gårdmiljø, udgør et uformelt møde-

sted for områdets beboere, og placering af adgange til boligopgange i gårdrummet 

er med til at styrke det sociale liv og fællesskab. Der placeres desuden en 

Kommenterede [TLS6]: Her mangler lidt beskrivelse af de helt 
overordnede sammenbindende karaktertræk for hele bebyggelsen. 
FX noget om:  

• Midtby møder forstad.  

• Fortætning i vækstaksen der understøtter den kollektive trafik.  

• Skaber nyt lokalt bydelscenter med klar identitet. 

•  Den svære øvelse at intensivere/fortætte byen i et område 
med en høj andel af åbne-lav og tæt-lav boligbebyggeles.   

• Bebyggelsen tilpasser sig til den lokale kontekst, og tage afsæt i 
denne i materialevalg og arkitektur.  

• Der arbejdes med længer med sadeltage og rødlig tegl og faca-
debeplantning der er kendte motiver i Aarhus.  

• Bebyggelsen rykkes ud mod gaderummene og danner facade-
virkning. 

• Viborgvej som gaderum accentueres og indfaldsvejens grønne 
profil bevares og styrkes, for herved at understøtte opholdsmulig-
hederne for fodgængere og cyklister der kan forsyne den fremti-
dige letbane med passagerer.  

Kommenterede [LLK7]: Delområder mangler 

Kommenterede [LLK8]: Kan der indsættes en snitlinje på illu-
strationsplanen? 

Kommenterede [TLS9]: Det kunne være godt med en isometri/ 
perspektivtegning af hvert projekt, så læseren bedre får et overbliv 
over projektet.  
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tagterrasse mod syd, og boliger i stueplan, i den nordlige bebyggelse, har adgang 

til mindre private haver mod det nordlige naboskel.  

Det fælles opholdsareal, der har karakter af et gårdmiljø, udgør et uformelt møde-
sted for bebyggelsens beboere, og placering af opgange i gårdrummet er med til 
at styrke det sociale liv og fællesskab. Der placeres desuden en tagterrasse mod 
syd. Boliger i stueplan i den nordlige bebyggelse har adgang til mindre private ha-
ver mod det nordlige naboskel. 
 
Delområdet har vejadgang fra Haslevangsvej, hvor der er direkte adgang til bilpar-
kering på terræn. Cykelparkering etableres på terræn og i et skur, der udformes i 
sammenhæng med bebyggelsen og støjmuren. 
 
Eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på Haslevangsvej nr. 2 skal nedrives 
for at kunne realisere planen. 
 
Delområde II - Cykelhuset 

Delområdet er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse i op til 5 etager med 
tilhørende fællesfaciliteter såsom opholds- og fælles friarealer samt fællesfunktio-
ner som vaskerum, cykelværksted, cykelparkering, fitness, studie- og gæsterum 
og lignende. Parkeringspladser til delområdets bilparkering er placeret i kælder in-
den for delområde III. 
 

 
 
Principielt snit set fra syd mod nord. Snittet illustrerer, hvordan bebyggelsens skala formidler over-
gangen mellem eksisterende rækkehuse mod vest og eksisterende og nye etageboliger mod øst.  

 
Den fritliggende etagebebyggelse Cykelhuset har en fremtrædende placering mod 
Viborgvej og henvender sig samtidig også mod den lavere liggende cykel- og 
gangsti. 
 
Terrænspringene medfører, at bygningen opleves forskelligt fra henholdsvis Vi-
borgvej og fra cykel- og gangstien. Fra Viborgvej er der fra terræn stiadgang til 
bygningens boliger i 1. sal, mens der fra cykel- og gangstien er niveaufri adgang til 
bygningens parterreplan med fællesfunktioner. 
 
Opholdsarealer på terræn placeres vest og nord for bebyggelsen og afskærmes 
for vejtrafikstøj af en støjmur. Mod syd udformes støjmuren med tag, der giver mu-
lighed for overdækket ophold. Derudover etableres der tagterrasse og private alta-
ner. 

Kommenterede [LLK10]: Gentagelse 

Kommenterede [LLK11]: Indsæt gerne en plantegning med 
snit, så man kan aflæse hvor der snittes igennem 

Kommenterede [TLS12]: Det kunne være godt med en isome-
tri/ perspektivtegning af hvert projekt, så læseren bedre får et over-
bliv over projektet.  
 

Kommenterede [TLS13]: Tekst og billede hænger ikke sammen 



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1165  

12 

 
Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på Viborgvej nr. 100 skal nedri-
ves for at kunne realisere planen.  
 
Delområde III – Karréen 

Delområdet er udlagt til bolig-, erhvervs- og offentlige formål i form af etagebebyg-
gelse i op til 6 etager med tilhørende fællesfaciliteter såsom opholds- og fælles fri-
arealer, bil- og cykelparkeringspladser i konstruktion og på terræn, varelevering, 
renovation samt eksisterende cykel- og gangsti. 
 
De udadvendte funktioner til erhvervsformål bidrager sammen med boligerne til et 
aktivt byliv. I området kan der opføres erhverv som bl.a. omfatter liberale erhverv, 
kontorer, butikker, fitness, restauranter samt mikroerhverv som fastfood, kaffe- el-
ler juicebar og lignende. Derudover kan der indrettes to dagligvarebutikker med et 
maksimalt bruttoetageareal på 2.400 m². Det samlede areal for butikker og erhverv 
må ikke overstige 4.500 m². 
 
Bebyggelsen er disponeret med udgangspunkt i en karrébebyggelse med passa-
gemuligheder, hvor brede trapper giver adgang fra gade til gårdrum. Bebyggel-
sens stueetage, der mod nord ligger under terræn, er en sammenhængende kon-
struktion, der indeholder parkering, varelevering, lager, fitness, erhverv og butik-
ker. 
 
Gårdrummet, der er etableret ovenpå bebyggelsens stueetage, indrettes som op-
holdsareal for områdets beboere. Øvrige opholdsarealer etableres i form af tagter-
rasser og altaner samt på arealet nord for bebyggelsen og en del af trappeanlæg-
get vest for bebyggelsen. 
 
Bebyggelsen ligger vinkelret på Frydenlunds Allé, og derved etableres der 
kileformede, sydvestvendte arealer mod Viborgvej. Disse arealer fungerer som for-
plads til de aktive stueetager samt til bilparkering. Cykelparkering etableres under 
dæk og på terræn langs Frydenlunds Allé og på pladsen. 
 
Den eksisterende bebyggelse skal nedrives for at kunne realisere planen.  
 

Bebyggelsens udseende  

Lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens udseende er udarbejdet med ud-
gangspunkt i projektgrundlaget, der danner baggrund for lokalplanens udarbej-
delse, og bebyggelsens udseende skal ses i sammenhæng med bebyggelsen om-
kring lokalplanområdet, hvor murværk er et gennemgående træk. Bebyggelsen 
fremstår derfor med facader overvejende i tegl og med tage udført som sadeltage, 
herunder sadeltagslignende overdækninger af tagterrasser, da denne tagform er 
et velkendt motiv i boligområder. 
 
Bebyggelsens primære facademateriale og tagudformning skal skabe sammen-
hæng mellem lokalplanområdets bebyggelser, hvor bebyggelsens forskellige di-
sponeringer og bebyggelsestypologier underinddeler lokalplanområdet i mindre 
områder. Inden for det enkelte delområde skal bebyggelsen fremstå med 

Kommenterede [TLS14]: Indsæt rumligt diagram for karréen. 
Det kunne være godt med en isometri/ perspektivtegning af hvert 
projekt, så læseren bedre får et overbliv over projektet.  
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sammenhæng i proportioner, materialevalg og udtryk. En eventuel variation i ma-
terialer og udformning skal således være konsekvent i hele delområdet. 
 
Der kan opsættes solceller og solfangere på facader og tage af ny bebyggelse. 
Solceller og solfangere skal på tage integreres i det enkelte tags primære tagflade 
med samme hældning som taget. 
 
Trappe- og elevatortårne skal placeres inde i bygningerne med undtagelse ved 
flade tage, hvor de vil stikke op til 1 m. over tagfladen. 
 
Delområde I – Gårdhavehuset 

Gårdhavehuset består af to parallelle bygninger med samme orientering som ræk-

kehusbebyggelsen nord for lokalplanområdet. 

 
Principielle facadeopstalter af Gårdhavehuset der illustrerer, hvordan bebyggelsen udformes med 
sadeltage og facadematerialer i rød tegl.  

 

 
Referencer der viser forskellige variationer i murværket. 

Bygningerne opføres med facader i blank mur i røde eller brune teglsten/skærm-
tegl ligesom muren mod øst og vest opføres i samme røde tegl. Facader i stueplan 
skal gives en særlig arkitektonisk bearbejdning i samspil med den øvrige del af be-
byggelsens arkitektoniske principper. 
 
Tage udformes som sadeltage, med en ens taghældning på mellem 25 og 50 gra-
der, og kan beklædes med zink, overfladebehandlet stål, aluminium eller tegl. 
 
I taget på den sydligste bebyggelse integreres en tagterrasse, hvor en videreføring 
af bebyggelsens facader, eventuelt i kombination med glasværn, danner værn om 
terrassen. 
 
Bebyggelsen opføres med et karakteristisk kvistmotiv mod syd. 

 

Delområde II – Cykelhuset 

Kommenterede [TLS15]: Dette skal præciseres  

Kommenterede [TLS16]: Hvis ikke støjvægen kan opføres i tegl 
skal I ikke tegne at den opføres tegl. Beskriv materialevalg og ønsket 
helhdsvirknig 

Kommenterede [TLS17]: Split gerne opstalten op i to så de 
ikke bliver så småt. Der skal også udarbejdes opstalt for nord- og 
vestfacaden. 
 
Tydeliggøre det bevaringsværdige træ ud til Haslevangsvej. 
 
Der bør etableres gadedør i facaden ud mod Viborgvej 

Kommenterede [TLS18]: Meget bredt spænd 35 – 50 er mere 
tåleligt 
 

Kommenterede [TLS19]: Hvis det før det må i meget gerne 
vise dette karakteristisk kvistmotiv tydeligt.   
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Cykelhuset er en fritliggende bygning med sadeltag, der fremstår solitær og en ka-
rakterfuld gavl mod Viborgvej.  
 
 

 
Principiel facadeopstalt af Cykelhuset der illustrerer, hvordan bebyggelsen kan udformes med sa-
deltag og facadematerialer i tegl.  
 
 

  
Referencer der viser, hvordan den sydlige gavl kan fremstå med et karakteristisk gavlmotiv eller 
med relief der har reference til cykelsporten eller cyklen. 

 
Bygningen opføres med facader i blank mur i røde teglsten/skærmtegl. 
Facaderne begrønnes med undtagelse af den sydlige gavl. Langs cykel- og gang-
stien fremstår facader i parterre med store vinduespartier, der giver et åbent og 
transparent udtryk.  
 
Tag udføres som sadeltag, med en taghældning på mellem 35 og 50 grader, og 
skal fremstå med teglbeklædning, begrønnet eller i overensstemmelse med de øv-
rige facader i sin fremtoning. 
 
Midt i taget integreres en tagterrasse, så saddeltaget mod nord og syd skaber en 
naturlig støjafskærmning, mens der mod øst og vest etableres glasværn.  
 
Der kan etableres altaner på facader mod øst og vest samt den nordlige gavl. Værn 
på altaner udføres i glas. 
 
Delområde III – Karréen 

Bebyggelsen består af en sammenhængende karréstruktur med mulighed for pas-
sage igennem bebyggelsens gårdrum. 
 
 

Kommenterede [TLS20]: Split gerne opstalten op i to så de 
ikke bliver så småt. Der skal også udarbejdes opstalt for nord- og 
vestfacaden. 

Kommenterede [TLS21]: Beskriv hvad der skal ske på den syd-
lige gavl. Og referer til referencebillederne. 

Kommenterede [TLS22]: Hvis ikke støjvægen kan opføres i tegl 
skal I ikke tegne at den opføres tegl. Beskriv materialevalg og ønsket 
helhedsvirkning. Som nævnt vil MTM gerne at støjvægen fremstår 
fuldt beplantetn hvis den ikke kan opføres i tegl 
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Illustrationer der viser, hvordan karréens facader, mod syd, øst, nord og vest, kan se ud. 

 

 
Referencer der viser bebyggelse med asymmetriske og symmetriske sadeltage og en lodret indde-
ling af facader i form af farveskift samt detaljeringer i form af begrønning og markering af vindues-
partier. 

 
Bebyggelsen skal primært opføres i tegl. 1/3 kan opføres i  skærmtegl, og/eller 
metalplader. Byggeriets facader skal fremstå i mindst tre forskellige røde farver, 
der inddeler facaderne. Minds 1/3  af bebyggelses facader skal begrønnes, 
og bebyggelsen udføres med detaljeringer i form af markering af 
 vinduesbånd. 
 
Ved erhverv og andre udadvendte funktioner udformes bebyggelsens stueetager 
som aktive facader med store transparente vinduespartier eller åbninger med en 
høj grad af visuel kontakt mellem stueetagen og byrummet. Bebyggelsens stue-
etager kan derudover gives en særlig arkitektonisk bearbejdning i form af portåb-
ninger, der sammen med de aktive facader tilfører området en urban karakter.  
 
Tage udføres som en kombination af symmetriske og asymmetriske saddeltage 
med varierende taghældninger på mellem 15 og 45 grader. 
 
Tagterrasser integreres i saddeltaget og bebyggelsens facader, eventuelt i kombi-
nation med glasværn, danner værn om terrasser. 
 

Kommenterede [TLS23]: I må meget gerne beskrive principper 
for facadeomdelingen mod syd og mod øst. Hvilken karakter får Vi-
borgvej og Frydenlunds Allé.  Tanken var at facadeopdelingen  skulle 
bidrage til at skabe byrum i menneskelig skala, så byggeriet i sin 
form kan invitere cyklister og fodgænger til at anvende områdes bu-
tikker, omfoldsarealer og det fremtidige letbanestop. 

Kommenterede [TLS24R23]: Forklar hvorfor vinduesbånd 
markeres. Hvilken virkning ønskes der. 

Kommenterede [TLS25]: Forklar hvorfor. Hvilken virkning øn-
skes der.  

Kommenterede [TLS26]: Tage længderetning skal være øst-
vestgående så der dannes galvmotiver mod øst og vest, mens taget 
opleves i sin længde mod nord og syd.  

Kommenterede [TLS27]: Tage kan skal fremstå i tegl, i metal-
plader, begrønnede eller med en høj andel af solceller/solfangere.  
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Bygninger til mikroerhverv opføres med facader og tage i ens materialer. Tage på 
mikroerhverv og overdækket cykelparkering fremstår med begrønnede flade 
tage.  
 
 
 
 

Opholdsarealer og beplantning 
 
Inden for de enkelte delområder skal der etableres egnede opholdsarealer svarende 
til mindst 30 % af boligbebyggelsens boligetageareal og 5 % af erhvervsbebyggel-
sens etageareal.  
 
Ved etablering af beplantet kantzone med høj rekreativ værdi mod vej kan oven-
stående krav til opholdsarealer reduceres svarende til kantzonens areal. Minimum 
50 % af det krævede udendørs opholdsareal skal fortsat etableres, så det overhol-
der gældende støjkrav. 
 
Fælles- og private opholdsarealer herunder opholdsarealer på altaner og tagter-
rasser medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Det skal sikres, at uden-
dørs opholdsarealer er opholdsegnede, hvilket bl.a. vil sige, at de ikke må være 
støjbelastede herunder fra vejtrafikstøj fra Viborgvej og Frydenlunds Allé.  
 
Fælles opholdsarealer skal udgøre min. 15 % af lokalplanområdets areal.  
 
Hovedparten af de ubebyggede arealer i lokalplanområdet vil blive anvendt til ak-
tive byrum og opholdsarealer, idet lokalplanen fastlægger, at langt størstedelen af 
bilparkering til delområde II og III skal etableres under dæk.  
 
Delområde I – Gårdhavehuset 

Opholdsarealer etableres på terræn og tagterrasse. Derudover etableres der et 
areal på sydsiden af bebyggelsen mod Viborgvej med beplantning, opholdsmulig-
heder og cykelparkering.  
 
Eksisterende egetræ ud til Haslevangsvej skal bevares. Ligeledes bevares også 
dele af eksisterende træbeplantning ud mod Viborgvej så området fastholder sin 
grønne karakter.  
 

Kommenterede [TLS28]: Der er behov for en nærmere beskri-
velse af den maksimale facadelængde, og hvordan der skabes sam-
menhæng mellem facadelænge og tagform. 

Kommenterede [TLS29]: Hvad med altanerne? Skal de ikke be-
skrives. 

Kommenterede [TLS30]: Forklar gerne nærmer om de aktitek-
toniske valg for bygningens luftige top, med åbninger i taget og hul-
ler i facaden  

Kommenterede [TLS31]: Dette skal indtegnes på kortbilag 
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Udsnit af illustrationsplan der viser mulig indretning af gårdhave og private haver mod det nordlige 

skel. 

Referencer der viser eksempler på, hvordan opholdsarealer kan indrettes med flere mindre steder til 

ophold i form af siddenicher og lignende, og hvordan eksisterende beplantning kan integreres i ud-

formning af nye opholdsarealer.  

Gårdrum 
 
Fælles opholdsareal i gårdrummet udgør et uformelt mødested for områdets bebo-
ere. Stiadgange til boliger, beplantning og møblering inddeler arealet i mindre zo-
ner. Gårdrummet afskærmes for vejtrafikstøj af de to bygninger og af en støj-
skærm mod vest og mod øst.  
 
Nord for det nordligste hus etableres en støjskærm i forlængelse af facaden, hvori 
cykelparkering integreres i den vestlige støjskærm. Støjafskærmning udføres som 

Kommenterede [LLK32]: Beskriv beplantningens karakter 

Kommenterede [TLS33]: Præciser udformningen af støjmu-
rene og disses udtryk 
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et arkitektonisk element tilpasset bebyggelsen, den udføres primært i tegl, og 
fremstår med åbninger i glas, begrønning, relief, belysning eller lign.   
 
Kantzoner 
 
Kantzoner til boliger er forbeholdt mindre private haver og adgang til bygningerne. 
Kantzonerne indrettes med terrasser, beplantning, bænke og lignende, som un-
derstøtter zonernes funktion som opholds- og gangarealer. Der etableres af-
skærmning mellem private haver i form af beplantning, espalier eller lignende 
 
Delområde II – Cykelhuset 

Opholdsarealer etableres på terræn, altaner og tagterrasse. Der etableres et an-
komstareal mod Viborgvej og den eksisterende cykel- og gangsti. Der plantes et 
træ på ankomstpladsen mod Viborgvej. 
 

 
Udsnit af illustrationsplan der viser mulig indretning af fælles opholdsarealer mod vest og mod nord. 

Kommenterede [LLK34]: Præcisér hvilke arter 

Kommenterede [LLK35]: Beskriv beplantningens karakter 

Kommenterede [LLK36]: Skal fremgå af kortbilag 2 

Kommenterede [TLS37R36]: Skrie en begrundles for dette og 
angiv størrelse /artsvalg  



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1165  

19 

Referencer der viser eksempler på, hvordan opholdsarealer kan indrettes med terrasser, græsarea-

ler med træer og arealer med tæt beplantning.  

Opholdsareal på terræn 
 
Fælles opholdsarealer på terræn etableres vest og nord for bebyggelsen. Opholds-
arealerne indrettes med terrasser og beplantning, der inddeler arealet i mindre zo-
ner. Arealet afskærmes af eksisterende beplantning mod den eksisterende gang- 
og cykelsti. 
 
På terræn etableres en støjskærm mod Viborgvej og langs det vestlige skel. Støj-
skærmen nedtrapper i højde fra Viborgvej mod nord. Mod Viborgvej udformes støj-
afskærmningen med overdækning. Støjskærm etableres i tegl.  
 
Kantzoner 
 
Kantzoner til boliger er forbeholdt ophold og adgang til bygningerne. Kantzonerne 
indrettes med terrasser, beplantning, bænke og lignende, som understøtter zoner-
nes funktion som opholds- og gangarealer.  
 
Delområde III – Karréen 

Opholdsarealer placeres på dæk i gårdrum og på dele af arealerne nord og vest 
for bebyggelsen. Derudover etableres der opholdsarealer på altaner og tagterras-
ser.  
 
  

Kommenterede [LLK38]: Beskriv beplantningens karakter 
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Tagterrasser 
 

 
Visualisering der viser mulig indretning af fælles tagterrasse.  
 

  
 
Til venstre ses et principielt planudsnit af tagterrasse. Til højre ses referencer der viser, hvordan 
tagterrasser kan indrettes med siddemuligheder i forskellige niveauer, beplantning og overdæk-
kede arealer. 

 
Tagterrasser indrettes som fælles opholdsarealer for karréens beboere. Terras-
serne indrettes med siddemuligheder og beplantning, og der kan etableres over-
dækkede arealer som espalier, der giver behagelig skygge i sommerperioder, eller 
drivhuse, der forlænger udesæsonen. Tagterrassernes afskærmes i form af bygnin-
gens facader, og der etableres vindueshuller i facaden med view over byen. 

Kommenterede [LLK39]: Beskriv, hvordan der indrettes min-
dre rum i rummet, således at tagterrassens areal består af forskellig-
artede opholdsmuligheder, som desuden er vindafskærmede  

Kommenterede [LLK40]: Tilføj drivhuse  

Kommenterede [LLK41]: Slet s 
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Gårdrum 
 

  
Udsnit af illustrationsplan til venstre viser mulig indretning af fælles opholdsarealer i gårdrummet. 

Referencer til højre viser, hvordan udearealer kan indrettes med opholdssteder med bænke/sidde-

muligheder og beplantning.  

 
Det hævede gårdrum tilgås via trapper, der forbinder gårdrummet med gadeniveau. 
Gårdrummet indrettes som fælles opholdsareal for områdets beboere og indrettes 
med siddemuligheder, beplantning, fælles grill, lege område, højbede og lignende. 
  
Området nord for karréen 
 

 
Udsnit af illustrationsplan der viser mulig indretning af fælles opholdsarealer nord for karréen. 

Kommenterede [LLK42]: Beplantning indtegnes på kortbilag 2 
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Referencer der viser opholdsmuligheder langs stiforløb, begrønning af byrum og orangeri.  

 
Fælles opholdsareal nord for bebyggelsen udgør et areal på dæk, der forbinder 
trappe-rampeanlægget og Frydenlunds Allé. Arealet har karakter af en byhave og 
kan anvendes af karréens og områdets beboere. Haven indrettes med driv-
huse/orangeri, bede til spiselige planter, urter og lignende samt siddemuligheder. 
Samt buske og træer  
 
Plads 
 

 
Udsnit af illustrationsplan der viser mulig indretning af pladsen syd for Karréen på hjørnet af Viborgvej 

og Frydenlunds Allé.  

De kileformede, sydvestvendte arealer mod Viborgvej indrettes som byrumsplads 
til de aktive stueetager, områdets beboere og forbipasserende. Arealerne anlæg-
ges som et sammenhængende byrum, der kan indrettes med bl.a. mikroerhverv, 
cykelparkering og enkelte bilparkeringspladser.  
 
Præciser særlige krav til belægning og beplantning på pladserne. 
 
Trappe- rampeanlæg 
 

Kommenterede [LLK43]: Skal indtegnes på bilag 2 
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Visualiseringer der viser mulig indretning af trappe-rampeforløbet vest for Karréen. Visualiseringen 

til venstre viser adgang til cykel- og gangstien via eksisterende trappe fra med stiadgang fra Viborg-

vej til venstre, og trappe-rampeforløbet til højre, i billedet. Fra højre: Øverste visualisering viser ek-

sempel på trappe-rampeforløbet set fra syd mod nordvest. Fra højre: Nederste visualisering viser 

eksempel på trappe-rampeforløbet set fra nord mod syd med Karréen til venstre, og Cykelhuset til 

højre, i billedet.  

 
Referencer der viser eksempler på anlæg med trapper og ramper udformet til ophold og leg, og hvor 

beplantning og belysning fremstå som integrerede i anlæggene.  

Arealet mod vest, omkring den nord- sydgående stiforbindelse, indrettes som et 
grønt multifunktionel trappe- og rampeforløb, der kan anvendes til et aktivt byliv og 
opnå en rekreativ værdi. Anlægget skal etableres med belysning og fremstå be-
grønnet i form af lysåbne træer, buske, græsser, klatrebeplantning og lignende. En 
del af anlægget udgør støjafskærmning, som udføres som et arkitektonisk element 
tilpasset trappe- rampeanlægget. 
 
Kantzoner 
 
Kantzoner til de udadvendte stueetager ved Viborgvej møbleres og beplantes med 
henblik på at skabe et grønt, attraktivt butiks- og gademiljø.  
 
Kantzoner til boliger er forbeholdt mindre private haver og adgang til bygningerne. 
Kantzonerne indrettes med terrasser, beplantning, bænke og lignende, som under-
støtter zonernes funktion som opholds- og gangarealer.  
 
Beplantningsbæltet, der er vist på kortbilag 2, kan beskæres og udtyndes i den lave 
beplantning for at sikre bedre sigtbarhed og skabe tryghed. 
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Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Lokalplanområdet betjenes trafikalt fra Haslevangsvej og Frydenlunds Allé. 
 
Der kan etableres overkørsel fra Haslevangsvej til parkeringspladser i delområde I.  
 
Der kan etableres til- og frakørsel til parkering og varelevering i konstruktion og kæl-
der via rampe fra den nordligste overkørsel på Frydenlunds Allé.  
 
Fra den sydligste overkørsel på Frydenlunds Allé kan der etableres ind- og udkørsel 
til og fra byrumpladsen.  
 
På byrumspladsen kan der etableres gennemkørsel for renovationskøretøjer med 
indkørsel fra Frydenlunds Allé og udkørsel til Viborgvej. Kørearealet på byrumsplad-
sen skal indrettes med bom eller lignende, der hindrer øvrig færdsel på den vestlige 
del af byrumspladsen.  
 
Eksisterende cykel- og gangsti, der forbinder områderne nord og syd for Viborgvej 
via en tunnel fastholdes. Der skal etableres en ny cykelrampe, der sikrer tilgængelig 
adgang efter gældende regler, der forbinder byrumspladsen og stien.  
 
Lokalplanen fastlægger krav til bil- og cykelparkering i henhold til ’Retningslinjer 
for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune’. På grund af områdets nærhed 
til fremtidig letbane fastsætter lokalplanen krav til bilparkering i henhold til letbane 
norm. 
 
Til Gårdhavehuset etableres bilparkeringspladser på terræn. Der etableres bilpar-
keringspladser til Cykelhuset og Karréen i dæk under gårdrummet og i parkerings-
kælder under Karréen. Til- og frakørsel til parkering i dæk og kælder skal ske fra 
Frydenlunds Allé. Der skal sikres de nødvendige og lovpligtige oversigtsforhold ved 
tilslutningen til Frydenlunds Allé. 
 
Lokalplanen sikrer let tilgængelig adgang til cykelparkering. Cykelparkering etable-
res på terræn, i skur og i konstruktion samt langs Frydenlunds Allé.  
 

Kommenterede [CJD44]: Kun idkørsel (højre ind) 

Kommenterede [CJD45]: Det skal være en delt sti da den også 
skal kunne benyttes med kørestol og barnevogn. 

Kommenterede [CJD46]: Overkørsler til Frydenlunds Allé skal 
udformes som portoverkørsel (gennemgående fortov) 
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Principielt snit der viser eksempel på, hvordan fortov og rabat langs Frydenlunds Allé kan indrettes 

med cykelparkering langs ny bebyggelse, fortov og græsrabat med eksisterende lindetræer.  

Langs Frydenlunds Allé placeres cykelparkering langs facader på ny bebyggelse 
og fortov omlægges. Lokalplanen sikrer desuden, at mindst halvdelen af cykelpar-
kering etableres som overdækket cykelparkering.  
 
Varelevering i forbindelse med erhverv i Karréen skal ske fra dæk under gårdrum-
met og i parkeringskælder.  
 

Affaldshåndtering 
 
Affaldshåndtering i forbindelse med boliger skal foregå i form af offentlige nedgra-
vede affaldsbeholdere, med undtagelse af Cykelhuset, hvis placering nødvendig-
gør en viceværtsordning. 
 
Nedgravede affaldscontainere placeres inden for lokalplanområdet på Hasle-
vangsvej 2, byrumspladsen og langs Frydenlunds Allé.  
 
Erhvervsaffald skal placeres i konstruktion. 
 

Klima- og miljøforhold 

Lokalplanen sikrer, at den vejtrafikstøj som Viborgvej og Frydenlunds Allé påfører 
støjfølsom anvendelse ikke overstiger kommuneplanens retningslinjer for vejtrafik-
støj. 
 

Kommenterede [TLS47]: Cyklerne må ikke indtegnes på of-
fentligt areal. 
 
Hvad menes der med forhold ved hhv. v1 og V2? 



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1165  

26 

På adresserne Haslevangsvej 2 og halvdelen af grunden på Viborgvej 100, hen-
holdsvis Gårdhavehuset og Cykelhuset, må der ikke nedsives tag- og overflade-
vand, hvorfor regnvand fra grundene skal ledes til kloak. Der skal etableres ned-
gravede rørbassiner med afløbsbremse.  
 
På Haslevangsvej 2 (Gårdhavehuset) skal der etableres et nedgravet rørbassin. I 
forbindelse med etableringen af rørbassinet, skal der tages højde for eksisterende 
regnvandsledning langs Viborgvej.  
 
På Viborgvej 100 (Cykelhuset) skal der etableres nedgravet rørbassin. 
 

   
Princip for placering af rørbassin i delområderne I og II.  
 
På adressen Frydenlunds Allé 1, 1F, 3, 7, 9, 11, 13A og 13B, Karréen, må der 
nedsives på grunden, men der ses ikke mulighed for dette pga. bygningsudform-
ningen, så der skal derfor udledes til regnvandsnettet i offentlige arealer. 
 
Der skal etableres nedgravet rørbassin. Placeringen af rørbassinet vil være mest 
hensigtsmæssigt i arealet markeret med en rød bjælke på illustrationen herunder. 
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Princip for placering af rørbassin i delområde III.  
 
Der er kortlagt jordforurening på adressen Frydenlunds Allé 9 i forbindelse med 
tankstation. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 

§ 1. Formål 
 

Lokalplanen har til formål: 
 

- at give mulighed for bolig- og erhvervsformål,  
 

- at dele af stueetagen af bebyggelsen mod Viborgvej og Frydenlunds 
Allé indrettes til erhvervs- og/eller offentlige formål, 

 
- at den eksisterende stiforbindelse integreres i byrummene og fungerer 

som bindeled mellem ny bebyggelse, 
 

- at bebyggelsen arkitektonisk og skalamæssigt indpasses de nære 
omgivelser, og 

 

- at udendørs opholdsarealer udformes så de understøtter de helheder, 
de indgår i samt begrønnes, placeres og udformes, så der opnås et 
grønt miljø af høj kvalitet. 

 

§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter jf. 

matrikelkortet følgende matrikelnumre: 6e og 6aa, begge Hasle By og 
50ai, Århus Markjorder og del af litra 7000bp, 7000y og 7000s samt alle 
parceller der efter den 18. maj 2020 udstykkes i området. Se fodnote1. 

 
2.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på kortbilag 

1. Se fodnote1. 
 

 
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 

Kommenterede [LLK48]: Tilføj biodiversitet. ”…så der opnås et 
grønt miljø af høj kvalitet og biodiversitet” 
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OPDATERES Matrikelkort 
 

§ 3. Anvendelse 
 
 Delområde I 
 
3.1 Delområdet er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse med tilhø-

rende fællesfaciliteter såsom opholds- og fælles friarealer herunder re-
novation og bil- og cykelparkeringspladser.  

 
3.2 Arealerne uden for byggefelterne skal anvendes til opholds- og fælles 

friareal, bil-, cykel- og handicapparkering, støjafskærmning m.v. 
 
3.3 Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6e, Hasle By, Hasle tillades 

nedrevet, når det er nødvendigt for opførelsen af bebyggelse som nævnt 
i § 8, stk. 1.  
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 Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6e, Hasle By, Hasle fremgår 
af kortbilag 1. 

  

 Delområde II 
 
3.4 Delområdet er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse med tilhø-

rende fællesfaciliteter såsom opholds- og fælles friarealer samt fælles-
funktioner som vaskerum, cykelværksted, cykelparkering, fitness, studie- 
og gæsterum og lignende. 

 
3.5 Arealerne uden for byggefeltet skal anvendes til opholds- og fællesfri-

areal, cykelparkering, støjafskærmning m.v. 
 
3.6 Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6aa, Hasle By, Hasle tillades 

nedrevet, når det er nødvendigt for opførelsen af bebyggelse som nævnt 
i § 8, stk. 1.  

 
 Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6aa, Hasle By, Hasle fremgår 

af kortbilag 1. 
 
 Delområde III 
 
3.7 Delområdet er udlagt til bolig- og erhvervsformål samt udadvendte funk-

tioner i form af etagebebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter såsom 
opholds- og fælles friarealer, bil- og cykelparkeringspladser i konstruk-
tion/kælder og på terræn, varelevering, renovation samt eksisterende 
cykel- og gangsti. 

 
3.8 Der kan etableres liberale erhverv, serviceerhverv, lager, hotel, konto-

rer, butikker, fitness, restauranter samt mikroerhverv. Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø kan tillade, at andre virksomheder kan etablere 
sig i området, hvis virksomhederne efter en konkret vurdering af pro-
duktions- eller miljøtekniske forhold og risikoen for forurening af grund-
vand kan sidestilles med virksomheder under virksomhedsklasse 1. 

 
3.9 Der kan indrettes to dagligvarebutikker med et maksimalt bruttoetage-

areal på 2.400 m². Det samlede areal for butikker og erhverv må ikke 
overstige 4.500 m². 

 
3.10 Arealerne uden for byggefelterne skal anvendes til byrumsplads, op-

holds- og fælles friareal, parkering, adgangstrapper, m.v.  
 
3.11 Anlæg og den eksisterende bygning, Frydenlund Centret, på matr.nr. 

50ai, Århus Markjorder, tillades nedrevet, når det er nødvendigt for opfø-
relsen af bebyggelse som nævnt i § 8, stk. 1.  

  
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
3.12 Der skal etableres løsning for håndtering af dagrenovation og genanven-

delige materialer jf. det til enhver tid gældende Regulativ for hushold-
ningsaffald, Aarhus Kommune. 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1165 

31 

 

§ 4.  Udstykning 
  

4.1  Der må ske udstykning af de enkelte delområder og byggefelter, således 
som disse er afgrænset på kortbilag 1. 

 

4.2 Udstykning, der indebærer, at den underjordiske fælles parkeringskælder 
ligger over et eller flere matrikelskel, kan alene ske på betingelse af, at 
der forinden udstykning på de berørte ejendomme tinglyses deklaration 
med en myndighedsgodkendt fælles brandstrategi. Se fodnote2. 

 
4.3 Der må ske udstykning af offentlige veje og stier.  
  
4.4  Tekniske anlæg må udstykkes separat som sokkeludstykninger. 
 

§ 5. Trafikforhold 
 

5.1 Delområde I skal have vejadgang fra Haslevangsvej. 
 
5.2 Parkeringskælder, der forsyner delområde II og III skal have vejadgang 

til rampe fra Frydenlunds Allé i princippet som vist på kortbilag 1. 
 
5.3 Delområde III skal have vejadgang til Plads i princippet som vist på kort-

bilag 2. Delområde III skal have udkørsel til renovation i princippet som 
vist på kortbilag 2.  

 

 Udlæg af veje, stier og rampe 

5.4  På kortbilag 2 er vist de arealer, der er udlagt til: 
 

Sti a-a min. 6,0 m bred 
Sti b-b min. 3,0m bred 
Sti c-c min 1,5 m bred 
Sti d-d min 1,5 m bred 
Sti e-e og f-f  min. 2,0 m bred 

Sti g-g og h-h min. 4,0 m bred 

Der skal indenfor areal til Plads inden for delområde III udlægges areal 
til gennemkørsel til renovation   min. 2,0 m bred 
 
Rampe til parkering og varegård i konstruktion og parkeringskælder 

 
5.5 Stiadgange skal etableres med en placering som vist i princippet på kort-

bilag 2. 
 
5.6 Sti a-a skal fastholdes som eksisterende cykel- og gangsti. 
 
5.7 Sti b-b skal anlægges som gang- og cykelrampe, der sikrer tilgængelig-

hed for alle. Sti e-e og f-f skal anlægges som kombination af gangsti og 

 
2   Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt. 

udstykning blive stillet yderligere betingelser. 

Kommenterede [TLS49]: Denne bestemmelse skal præciseres i 
forhold til ind- og udkørselsforholdene ved den sydlige vejadgang og 
dette skal vises på kortbilaget. 

Kommenterede [CJD50]: Det er den primære vejadgang til 
området 

Kommenterede [CJD51]: Denne sekundære vejadgang er ude-
lukkende til indkørsel kommende fra nord (højre ind). 
 

Kommenterede [CJD52]: Stien går hen over en kantzone 

Kommenterede [CJD53]: Det bliver ikke tydelig fra kortet hvad 
formål med stiene er. Er c-c trappe ned til a-a?  

Kommenterede [CJD54]: De viser kun kørekurver for per-
sonbil, vi skal vel også se at lastbilerne kan komme ind/ud og 
passere hinanden på rampen? Har de oplyst hvor bred rampen 
er? Når de anvender kørekurver, så skal de anvende køre-
måde A, da der er tale om en parkeringskælder til dagligvare-
butik/fitness mm. hvor der både er høj udskiftning af brugere 
og brugere, der ikke kommer der dagligt og dermed ikke ken-
der anlægget.  
 
Angående dette sted på rampen, hvor personbiler skal svinge 
til venstre samtidig med at rampen stadig hælder, der tror jeg 
lige at vi skal have Anlæg ind over i forhold til hvad der står i 
vejreglerne. Så godt er jeg ikke lige inde i dem, men der virker 
uhensigtsmæssigt, at man skal dreje sin bil samtidig med at 
man rampen stadig hælder. Jeg tænker om rampen her skal 
være flad? Du må lige høre dem. 
 

 
 
Når rampen har en hældning der er større end 100 promille, så 
skal den være opvarmet. 
 
De overholder hvilestrækningen jf. vejreglerne ud mod vejen 
på maks. 25 promille henover en strækning på 15m. Men jeg 
er i tvivl om hvorvidt det også gælder i bunden af rampen ned 
mod varegården? Det kan Anlæg måske også bedre svare på.  
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trappe. Stier skal anlægges i samme materiale som trappe-rampeanlæg, 
jf. § 9.10.  

 
5.8 Sti c-c, d-d, g-g og h-h skal anlægges som trapper.  
 
5.9 Rampe til parkering og varegård i konstruktion og parkeringskælder skal 

etableres i henhold til gældende vejregler. 
  
5.10 Ved vej-, rampe- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødven-

dige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. 
 
5.11 Overkørsel til Viborgvej må alene anvendes som udkørsel fra Plads til 

Viborgvej for renovationskøretøjer.  
 
5.12 Kørebane til renovation, inden for areal til Plads, skal etableres med bom 

eller lignende, i princippet som vist på kortbilag 2, der hindrer uvedkom-
mende færdsel til den vestlige del af pladsen.  

 
 Bil- og cykelparkering 

5.13 Der skal sikres areal til bilparkering i henhold til Aarhus Kommunes 
”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer”. 

 
Det betyder, at der skal sikres følgende:  

 
Etageboliger. Se fodnote3.………….………..…… min. 0,5 plads pr. bolig 
 
Boliger mindre end 60 m² ………………...…….. min. 0,25 plads pr. bolig  
 
Boliger mindre end 40 m² ……………………... min. 0,125 plads pr. bolig 
 
Kontor og liberale erhverv………………………………….......1 pr 150 m2 

Herunder lægehuse, privatklinikker, motionscentre. 
 
Dagligvarebutiker…………………..........................................1 pr  50 m2 

 
Restauranter…………………...............................................  1 pr 100 m2 

 
Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i hen-
hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus.  
 
Det betyder, at der skal sikres følgende: 

 
Etageboliger ………………….…………… 4 cykel-p-pladser pr. 100 m² +         
                                                   2 special- / ladcykelpladser pr. 1000 m² 
 
Kontor og liberale erhverv …..………......… 1 cykel-p-pladser pr. 100 m2 

Herunder lægehuse, privatklinikker, motionscentre. 

 
3 Etageboliger – forstås som etageboliger i henhold til byggeloven. 

Kommenterede [CJD55]: Vi skal også være opmærksomme 
på indretningen af parkeringskælderen og antallet af parke-
ringspladser. Der er endnu ikke tegnet søjler på, og det kan 
man nok heller ikke forlange i en lokalplanproces, men det er 
blot et opmærksomhedspunkt. Får når der først får tegnet søj-
ler ind (ofte ved hver tredje parkeringsplads), så reducerer det 
båsenes bredde. Og når det er parkering til en dagligvarebutik, 
fitness mm. med høj udskiftning, så kan vi ikke acceptere, at 
der sker en reduktion i båsenes bredde. De skal derfor fortsat 
være 2,5m i bredden også når der kommer søjler ind i projek-
tet.  
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Dagligvarebutikker…… …….…..……......… 1 cykel-p-pladser pr. 100 m2 

 
5.14 Cykelparkeringspladser skal etableres på terræn, i princippet som vist på 

kortbilag 1 og i konstruktion.  
 
Minimum 50 % af cykelparkeringen til boliger skal etableres overdækket. 
 
Minimum 25 % af cykelparkeringen til erhverv skal etableres overdækket. 

 
5.15 Cykelparkering til delområde I skal placeres inden for delområdet. Cykel-

parkering til delområde II kan placeres inden for delområdet og inden for 
delområde III.  

 
5.16  Ved cykelparkering i konstruktion skal der sikres mulighed for strøm til 

opladning af elcykler.  
 
5.17 Bilparkering til delområde I skal etableres inden for areal udlagt til parke-

ring på terræn, som vist i princippet på kortbilag 1. 
 
5.18 Bilparkering til delområde II og III skal etableres inden for areal til parke-

ring i konstruktion/parkeringskælder, som vist på kortbilag 1. 
 

Der kan desuden etableres bilparkeringspladser på terræn inden for 
areal til Plads. 

 
5.19 Varelevering skal placeres inden for areal til parkering og varegård i kon-

struktion og parkeringskælder, som vist på kortbilag 1.  
 
5.20 I delområde I må der ikke ske nedsivning fra befæstede arealer. Befæ-

stede arealer skal udformes på en sådan måde, at regnvand med mere 
ledes til ledningsnet.  

Kommenterede [CJD56]: Der er ikke tegnet noget ind på kort-
bilag 1 

Kommenterede [CJD57]: De skal etableres inden for matrikel-
skel. Cykelparkering må også etableres udenfor skal, tæller dog ikke 
ind i regnskabet. 

Kommenterede [AWW58]: Aarhus Kommune: Er konstruktion 
også overdækket cykelparkering på terræn? 

Kommenterede [CJD59]: er ikke vist på kortbilag 1 

Kommenterede [TLS60]: Denne bestemmelse i høre ikke 
hjemme under §5 men under §10 
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§ 6. Teknisk forsyning og anlæg 
  

 Ledninger, kabler mv.  
 

6.1 Nybyggeri har mulighed for at tilslutte sig kollektiv varmeforsyning. Se 
fodnote 4. 

 
 Belysning 
   
6.2 Belysning skal etableres som facadebelysning, lavtsiddende pullertbe-

lysning, eller parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,0 
meter eller som belysning i samspil med beplantning eller belægning.  

 
6.3 Belysning i forbindelse med fælles opholdsarealer eller areal udlagt til 

Plads i delområde III kan etableres som spots eller som belysning i 
samspil med beplantning eller belægning. 

 
6.4 Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, så belysnin-

gen generer omboende mindst muligt. Undtaget herfra er belysning i 
samspil med beplantning eller belægning jf. § 6.2. 

   
 Affald 
 
6.5 Inden for delområde I og III skal husholdningsaffald håndteres ved ned-

gravede beholdere med en placering i princippet som vist på kortbilag 2. 
 
6.6 Inden for delområde II skal husholdningsaffald placeres inden for bygge-

feltet.  
    

6.7 Erhvervsaffald skal placeres inden for byggefelterne. 
 
 

§ 7. Terrænregulering 
 

7.1  Det er kun tilladt at terrænregulere indtil +/- 1,0 m i forhold til eksisterende 
terræn. Se fodnote5. Dog kan der i den nordlige ende af delområde III 
terrænreguleres med op til 2,5 m i forbindelse med overdækningen af 
kælderen. 

 
7.2 Der kan med tilladelse fra Aarhus Kommune foretages terrænregulering 

på mere end +/- 1,0 m, hvis reguleringen er nødvendig ved opfyldelse af 

 
4  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. I 

henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og 
varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 
kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført 
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der 
ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. 

5  Ansøgning om dispensation til at regulere terræn mere end 1,0 m skal indsendes samtidig med at byg-

gemodningsprojekt indsendes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Omfanget af terrænreguleringen 
skal fremgå af projektet. 
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tilgængelighedskrav, ved anlæg af stiforbindelser eller hvis reguleringen 
er nødvendig til anlæg af rekreative elementer o. lign. 

 
7.3 Terrænregulering må ikke foretages nærmere lokalplanområdets af-

grænsning end 0,5 m. Dog kan der indenfor delområde I, i skel mod ma-
trikel 6li, Hasle By, Hasle terrænreguleres i skel.   

 
 Dog kan der inden for delområde III anlægges opholdsareal på dæk i skel 

mod matrikel nr. 50am, Århus Markjorder.  
 
7.4 Terrænforskellen i området skal udlignes med trapper/ramper/støtte-

mure/skrænter eller en jævn hældning.  
 
7.5 Terrænet må bearbejdes med hævede plateauer, trappeanlæg, støtte-

mure, ramper, skrænter og lignende under forudsætning af, at der sikres 
fuld tilgængelighed til bygningerne og alle udearealer. 

 

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
  
 Omfang 
 
8.1 Der må inden for: 
 
 Delområde I opføres maksimalt… ……. 1.300 m² boligareal 
 Delområde II opføres maksimalt………. 2.250 m² boligareal 
 Delområde III opføres maksimalt……...21.000 m² bolig- og erhvervsareal 
  
 I alt maksimalt ......................................24.550 m² bolig- og erhvervsareal 
  
 Der kan herudover opføres skure, cykelskure, drivhuse, overdækkede 

terrasser samt op til 5.100 m² til parkering, varegård, cykelparkering, tek-
niske anlæg og opbevaringsrum og lignende i konstruktion og parke-
ringskælder inden for det område, der er udlagt hertil på kortbilag 1. 

 Se fodnote6. 
 
8.2 Eksisterende bebyggelse må nedrives, herunder bygningerne, der på 

kortbilag 1, er angivet som bevaringsværdige.  
  
8.3 Ny boligbebyggelse inden for delområde I og II må opføres med en dybde 

på op til 10-12 m. Ny boligbebyggelse inden for delområde III må opføres 
med en dybde på op til 16 m.  

 
 Se fodnote 7. 
 
 Placering 
 

 
6 Det angivne bolig- og erhvervsareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på …. beregnet af 

lokalplanområdets areal. 
7  Der gøres opmærksom på, at der i byggesagsbehandlingen vil indgå krav om beregning af dagslys i 

bygninger. Det er derfor ikke givet, at en bygning kan opføres med en dybde på 16 m. 

Kommenterede [TLS61]:  Kræver etablering af dette opholds-
areal en terrænregulering  og hvis ja, hvor stor må den være? 

Kommenterede [TLS62]: OBS på trapper – krav til tilgængelig-
hed skal være opfyldt for alle opholdsarealer. Særligt landskabsde-
signet af ”Mellemrummet” bør her genbesøges. 

Kommenterede [TLS63]: Efter indførelsen af BR18 stilles 
der ikke krav om dagslysberegning i byggesagsbehandling, 
men kravene skal altid opfyldes. Dokumentation indsendes ved 
færdigmelding 
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8.4 Ny bebyggelse skal placeres inden for de viste byggefelter, der fremgår 
af kortbilag 1. 

  

8.5 Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal indrettes til rekre-
ative formål, plads, parkeringsareal eller kantzone jf. § 10. 

 
8.6  Der kan inden for areal til parkering i konstruktion/parkeringskælder, 

som vist på kortbilag 1, etableres parkering og varegård under hævet 
terrændæk og i parkeringskælder. Se fodnote8.  

 
8.7 Inden for delområde III kan der placeres mikroerhverv inden for areal 

udlagt til Plads og byggefelt G6, som vist på kortbilag 1 og 2.   
 
8.8 Der skal være adgang til de enkelte opgange, som vist i princippet på 

kortbilag 1. Bebyggelsen må ikke opføres med udvendige altangange.  
 
8.9 Der må ikke etableres fritliggende trapper eller åbne trapper på facader.  
 
8.10 En altan må maksimalt udkrage 1,5 m fra facaden og må maksimalt gives 

en bredde på 3,5 m. Såfremt der ønskes en større dybde på altanen end 
1,5 m, kan den etableres som delvis indeliggende altan. Højst halvdelen 
af en bygnings facadelængde må udgøres af altaner. Undtaget herfra er 
altaner på gavle.  

 
 Altaner kan opføres uden for byggefelterne.  
 
 Over køre- og stiarealer skal altaner placeres i en højde på mindst 3 m 

over terræn. Der må ikke placeres altaner i stueetagen. 
 
 Der må ikke opføres altaner på bygninger i delområde I og på den syd-

lige gavl af bebyggelsen i delområde II. 
 
8.11 Inden for delområde III skal der i stueplan sikres portgennemgange 

med mellem vejareal og fælles opholdsareal i gårdrum. Portgennem-
gange skal placeres ved stierne g-g og h-h, jf. kortbilag 2. Portgennem-
gange må ikke etableres på tværs af inddelinger i facaden. 

 
8.12 Der kan opføres kviste på bebyggelse inden for delområde I.  
 
8.13 Der gælder ingen begrænsninger for bygningsafstande i forhold til interne 

og eksterne skel. 
 
 Højder og etageantal 
 
8.14 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimalt 

etageantal og maksimal kote. Maksimalt antal etager er uden evt. kælder 
og tagterrasse – se fodnote 9. Maksimal bygningshøjde er uden tilladte 

 
8         I forbindelse med fastlæggelse af areal til parkeringskælder skal der være opmærksomhed på 

arealbehov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning. 
9  Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn. 

Kommenterede [TLS64]: Microerhverv. Dette begreb skal defi-
neres nærmere i forhold til anvendelse og omfang 

Kommenterede [TLS65]: Her bør der nævne dagslyskrav li-
gesom i §8.3 
 
 

Kommenterede [TLS66]: Maks. størrelse af kviste skal stå her 
og ikke i §9.21 

Kommenterede [TLS67]: Formulering skal slettes. Man må 
ikke lave om på beregningsreglerne. Kælder reguleres af beregnings-
reglerne i fht. de 1,25 m. og tagterrasser er beskrevet i §8.15 Ske-
maet skal derfor præciseres. Og det skal tydeliggøres at den 6 etage 
ikke må anvendes til bebyggelse i andre byggefelter end G. 
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anlæg og konstruktioner på tage jf. § 8, stk. 15. Fremtidig terrænkote 
fremgår af skemaet herunder.  

  
Byggefelt Terrænkote 

DVR 90 vari-
erende 

Maksimal byg-
ningskote 
DVR90  

Maksimal byg-
ningshøjde 

Maksimalt 
antal etager 

A 51.00 62.00 11,00 m 2 

B 50.00 66.00 16,00 m 3 

C 45.00  70.00 25,00 m* 6** 

D 47.50 72.50 25,00 m 5 

E 50,50 71.50 21,00 m 5 

F 47.00 72.00 25,00 m 5 

G 47.00 72.00 25,00 m 6 

H 47.50-50.00 72.50 25,00 m 5 

I 50.00-51.00 51.00-54.50 7,5 m 1 

 *Målt fra cykel- gangsti a-a. 
 ** Set fra cykel- gangsti a-a. 
 
8.15 Der kan ud over det maksimale antal etager etableres tagterrasser med 

drivhuse og overdækninger i én etage på tage.  
 
 Drivhuse og overdækninger må højst udgøre 20 % af tagterrassens 

areal.  
 
 Tagterrasser skal etableres som indeliggende tagterrasser, og drivhuse 

og overdækninger skal integreres i sadeltagene og flugte med taghæld-
ninger.  

 
8.16 Trappe- og elevatortårne samt tekniske installationer på tage som fx ven-

tilationsanlæg skal integreres i bebyggelsens tagprofil, undtagen i byg-
gefelt I. 

 
8.17 Der kan på tage af bebyggelse til mikroerhverv etableres mindre ventila-

torer. 
 
8.18 Der må etableres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solcel-

ler og solfangere eller lignende.  
 
8.19 Hvor der er boliger i stueetagen, skal gulvkoten ligge minimum 0,5 m over 

det tilgrænsende terræn. Alternativt kan gulvkoten være lavere end 0,5 
m eller i samme niveau som det tilgrænsende terræn, hvis der i niveau 
med gulvkoten indrettes en forhave eller terrasse med en udstrækning 
på minimum 1,5 m målt fra facaden. 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
8.20 Fritstående radio- og tv-antenner må ikke gives en større højde end 8,5 

m og må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 
 

Kommenterede [TLS68]:  Der må ikke stå, at de maksimale 
bygningshøjder er uden anlæg og konstruktioner på tage. Der 
skal stå, at de kan opføres udover de i skemaet angivne højder 
med en angivelse af, hvor høje de max må være 
 

Kommenterede [TLS69]: Dette skal præciseres i forhold til 
byggefelter og maks størrelse. Der må ikke etableres tagterrasser i 
byggefelt G. 

Kommenterede [TLS70]: Hvor høje må trappe- og elevator-
tårne mv. være i byggefelt I? 

Kommenterede [TLS71]: Definer hvor stor er ”mindre”? 
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8.21 Mindre anlæg til kvarterets tekniske forsyning (transformerstationer, VE-
anlæg og lignende) må have et omfang på 50 m2. Disse anlæg skal inte-
greres i byggefelterne. 

 
8.22 Det skal sikres, at parkeringsarealets udformning og konstruktion kan 

bære jorddække og beplantning som beskrevet i § 10.  
 

§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 
Bebyggelsens arkitektur 

 

9.1 Bygningernes udformning, materialer, farver og øvrige fremtræden skal 
skabe en god arkitektonisk helhed inden for lokalplanområdet.  

 
Ny etagebebyggelse skal inden for det enkelte delområde fremstå med 
sammenhæng i proportioner, materialevalg og udtryk.  

  
9.2 Inden for delområde I skal bebyggelsen fremstå med kvistmotiv integre-

ret i overgangen mellem facade og tag.  
 
9.3 Inden for delområde II skal bebyggelsen fremstå med begrønnede faca-

der og en lukket gavl mod Viborgvej uden vinduer, altaner eller lignende, 
dog kan der etableres en dør. Gavlen skal fremstå med detaljeringer i 
form af udsmykning, relief, mønstermurværk, gavlmaleri eller lignende. 

 
Stueetagen, med facade mod den eksisterende cykel- og gangsti a-a, 
skal fremstå med åben og transparent facade, så der sikres en høj grad 
af visuel kontakt mellem stueetagen og udendørs arealer. 
 

9.4 Inden for delområde III skal facader, inden for det enkelte byggefelt, 
fremstå med mindst tre forskellige farvenuancer. 

 
Ved erhverv og andre udadvendte funktioner i bebyggelsens stueetage 
skal bebyggelses facader udformes som aktive facader med transpa-
rente vinduespartier med en høj grad af visuel kontakt mellem stueeta-
gen og byrummet.  

 
Bebyggelsen skal fremstå med detaljeringer i form af markering af vin-
duesbånd. 

 
Materialer  
 

 Facader 
 

9.5 Inden for delområde I skal ny bebyggelse fremstå med facader i blank 
mur i teglsten i røde eller brune farver. 

 
Herudover kan delpartier af facader bestå af:  

 
- glas 

Kommenterede [TLS72]: Angiv et minimum af facadeskift for 
hver facade: 
Nord: 3 
Vest: 5 
Syd: 3 
Øst: 7  

Kommenterede [TLS73]: Disse farvenuancer skal præciseres 

Kommenterede [TLS74]: Præciser glasprocent på 60-70. 
som supplement til formuleringen ”aktive facader med transpa-
rante vinduespartier med en høj grad af visuel kontakt…” 
 

Kommenterede [TLS75]: Henvis til illustrationer, der kan 
vise hvad der menes med §§9.1-9.4 
 

Kommenterede [TLS76]: Fastsæt max %del af facaden. OBS 
bygningernes gavltrekanter må ikke fremstå i andet materiale en ho-
vedhuset 
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glas 
- glas 
- stål 
- cortenstål 
- andre typer metal 
- træ 
- begrønnede facader 10 

 
9.6 Inden for delområde II skal ny bebyggelse fremstå med facader i blank 

mur i teglsten i røde farver.  
 

Alle Ffacader skal begrønnes 11. Undtaget herfra er gavl mod syd. 
 

Herudover kan delpartier af facader fremstå som :  
 

- glas 
- beton 
- glas 
- stål 
- cortenstål 
- andre typer metal 
- træ 

 

9.7 Inden for delområde III skal ny bebyggelse fremstå med facader i blank 
mur i teglsten/skærmtegl i røde farver. Dele af facader skal begrønnes 
12. 

 
 Herudover kan delpartier af facader og hævede korridorer bestå af: 
 

- glas 
- stål 
- skærmtegl 
- andre typer metal 
- træ 

 
9.8 På facader og tage må anvendes energiproducerende paneler. Solcel-

ler og solfangere skal på tage skal integreres i det enkelte tags primære 
tagflade med samme hældning som taget. 

 
 Sokler 
9.9  Synlige sokler må udføres i en maksimal højde på 0,5 meter. Således 

skal kældre, der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, 
udføres som ydervægge eller vindue. 

 
10  Ved krav om ”grøn beplantning” på facader, skal man være særlig opmærksom på brandkrav, som kan 

umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”. 
11  Ved krav om ”grøn beplantning” på facader, skal man være særlig opmærksom på brandkrav, som kan 

umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”. 
12  Ved krav om ”grøn beplantning” på facader, skal man være særlig opmærksom på brandkrav, som kan 

umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”. 

 

Kommenterede [TLS77]: Der skal i lokalplanen stilles krav om 
kunstnerisk motiv i tegl på sydgavlen med reference til cykling. 

Kommenterede [TLS78]: Fastsæt max %del af facaden. OBS 
bygningernes gavltrekanter må ikke fremstå i andet materiale en ho-
vedhuset 

Kommenterede [TLS79]: Dette skal præciseres.  
På både de ydre nord, øst, vest -og sydvendte facader skal der be-
grønnes svarende til min. 1/3 af facadernes udstrækning.  Der skal 
være artsvariation i begrønningen. 

Kommenterede [TLS80]: Fastsæt max %del af facaden. OBS 
bygningernes gavltrekanter må ikke fremstå i andet materiale en ho-
vedhuset. I delområde III kan vi godt tillade at ¼ af bygningsfacader 
fremstår i et sekundært materiale som fx stål eller en anden type 
metal i samme røde farvenuancer. Skriv det gerne ind.  

Kommenterede [TLS81R80]:  

Kommenterede [TLS82]: Solceller på facader skal integre-
res i facaden og have samme røde farvenuance. 
 

Kommenterede [TLS83]: Vi er ikke glade for blank mur, i stue-
plan og der bør derfor foretages terræn bearbejdning så disse und-
gås. Kældre der rager mere end 1,25 over terræn skal medregnes i 
etageantallet. 
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 Tage 
 

9.10 Inden for delområde I og II skal tage skal udformes som symmetriske 
sadeltage og have en hældningsgrad på mellem 35 - 50 grader. 

 
9.11 Inden for delområde III skal tage udformes som en kombination af sym-

metriske og asymmetriske sadeltage med varierende taghældninger på 
mellem 15 og 50 grader.  

 
9.12 Tage skal fremstå i samme farve som facader og må dækkes med: 
 

- tegl 
- zink  
- overfladebehandlet stål 
- aluminium 
- solfangere og solceller 
- beplantning 
-  

 
 Tagterrasser er ikke omfattet af ovenstående.  
  
 Mikroerhverv og overdækket cykelparkering 
 
9.13 Tage skal fremstå som flade tage og skal begrønnes med høje græs-

ser, sedum og lignende.  
 
 Støjvæge 
 Skøjvæge/skærme skal fremstå i tegl med facadebeplantning med 
samme rødlige farver som bebyggelsen eller plantevæg. 
 
 Solfangere og solceller 
  
9.14 Solfangerne og solceller må udgøre 100 % af hver tagflade 

og skal udføres som en integreret del af bygningens arkitektur. 
 
 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang f.eks. hele tag-

flader, såfremt og skal anlægget udføres som en integreret del af byg-
ningens arkitektur. 

 
 Solfangerne og solceller må maksimalt udgøre 25 % af vægfladen og 

skal integreres som en del af bygningens arkitektur. 
 
 
9.15  Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektang-

ler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. 
  

9.16  Såfremt der på tage og facader etableres anlæg til indvinding af sol-
energi, skal disse udformes, så de indgår på en harmonisk måde i byg-
ningernes arkitektoniske formsprog og facadeudformning. 

Kommenterede [TLS84]:  Facadedelingen skal følge tagfor-
men. Henvis til en illustration. 

Kommenterede [TLS85]: Hvad med facaderne? 

Kommenterede [TLS86]: Der skal sættes krav om afstand til fa-
cader 
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9.17  Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage skal anlæg-

get placeres på det enkelte tags primære tagflade med samme hæld-
ning som taget. Anlægget må ikke være hævet mere end 15 cm over 
tagfladen.  

 
 Se fodnote13. 
 
 
 
 

Vinduer og kviste 
 

9.18 Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkelt-
siddende tagvinduer, hvis samlede bredde ikke må overstige ½ af tag-
fladens længde.  

 
9.19 Der må ikke opsættes gitre (tyverisikring) for vinduer og døre. 
 
9.20 Vinduer i butikker og andre erhvervslokaler i stueetage må ikke tilmures 

eller blændes ved tildækning og lignende således, at det får karakter af 
facadebeklædning.
. 

 
9.21 Kviste, inden for delområde I, skal placeres regelmæssigt og udformes 

som enkeltsiddende kviste. Bredden på den enkelte kvist må ikke over-
stige 2,5 m.  

 
 Altaner, terrasser, balkoner og tagterrasser/haver  
  
9.22 Ved opholdsaltaner eller terrasser, skal vinduer, karnapper, tagterras-

ser, balkoner, altaner og lignende bygningsdele fremtræde som integre-
rede dele af arkitekturen i den enkelte bygning og have et ens præg. 

 
9.23 Altanbunde skal udføres som slanke, [støbt og profileret bund/ stålbund 

i inddækket metalplader, fiberbeton/stålkonstruktion med bund af træ og 
underside i lyse/mørke fiberplader] og skal have en minimumsafstand til 
skæring mellem facade og tag på minimum 1,50 meter. 

 
9.24 Værn om altaner skal udformes som glasværn/metal og fremstå helt el-

ler delvist transparent. 
 
9.25 Altaner må ikke opsættes på søjler, eller på strækstænger/barduner, 

der går højere op på facaden end højden på altanrækværket eller med 
fastholdelsessøjler synlige på facaderne for at støtte altanerne.  

  
9.26  Tagterrasser skal etableres som indeliggende tagterrasser og skal ligge 

over skæring mellem facade og tag og må ikke rage ud over husets fa-
cade eller taglinje. Dog undtaget bebyggelsen inden for delområde II. 

 
13  Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste. 

Kommenterede [TLS87]: Indsæt en maks % sats for inddæk-
ning på 20  

Kommenterede [TLS88]: Henvis til referencebillede 

Kommenterede [TLS89]: Der skal defineres en max dybde på 
1,5 m og de skal præciser at altaner max må have en længde på 3m 
og dække over 50% af facaden.  

Kommenterede [TLS90]: Denne virker noget luftig. Præciser 
hvad der menes / referer til referencefotos. 

Kommenterede [TLS91]: Maxhøjden på værn om altaner skal 
defineres. Max 1,6 m 
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9.27 Værn om tagterrasser skal etableres i form af en videreføring af bygnin-

gens facader eventuelt i kombination med glasværn. Inden for delom-
råde II skal værn om tagterrasser dog etableres som glasværn. 

 
9.28 Overdækninger på tagterrasser skal fremstå som espalier, eller samme 

materiale som taget og skal følge tagformen.   
 
 Tekniske anlæg 
   
9.29 Tekniske anlæg, som naturligt skal føres gennem dæk til fællesarealer 

på terræn, skal udformes, så de har funktioner ud over den tekniske 
funktion, såsom bænk, klatrestativ og lignende. Materialerne skal være 
stål, , tegl, træ, eventuelt i kombination med glas. 

 
 Skiltning 
  
9.30 Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og faca-

dens bygningsdetaljer. 
 
9.31 Skiltning og reklamering må kun finde sted i forbindelse med de funktio-

ner og erhverv, der i henhold til § 3 kan etableres i lokalplanområdet. 
 
9.32 Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud ly-

sende. Skilte må ikke være løbende, blinkende eller bevægeligt lys. 
 
9.33 Skiltning og reklamering på en boligejendom må kun finde sted i 

forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan 
drives fra egen bolig, og skiltet må alene bestå af ét skilt med firmanavn 
og bomærke med en størrelse på maksimum 0,25 m². Skiltet må kun 
placeres på facade ved adgangsdøren, og flere skilte skal placeres 
samlet. 

 
9.34 Skiltning i tilknytning til dagligvarebutik og andre erhverv i stueetagen 

skal ske på bygningens lodrette facade og alene i stueetagen. 
 Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo. 
 
 Der må højst etableres 3 facadeskilte pr. erhvervsenhed. 
 
9.35 Inden for kantzoner til erhverv kan der opstilles fritstående skilte som 

klapskilte med reklame langs butikkens eller virksomhedens facade i 
åbningstiden med en skilteflade på højest 0,5 m². 

 
9.36 Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Marki-

ser der kan sammenfoldes skal i deres udformning tilpasses bygnin-
gens arkitektur og vinduesopdeling. 

 
9.37 Der kan opsættes en skiltepylon med en højde på max. 5 m. på hjørnet 

af Viborgvej og Frydenlunds Allé, i princippet som vist på kortbilag 2.
  

Kommenterede [TLS92]: Nej! Værn om tagterrasser skal inte-
greres i sadeltagets form. Facadehøjden må ikke bare øges. Vis 
gerne princippet i et principdiagram.  
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9.38  Der må ikke opsættes flagstænger, beachflag eller lignende i lokalplan-
området. 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
9.39  Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, 

som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
  
 Antenner, paraboler mm.  
9.40  Almindelige udendørs radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner 

med en diameter på indtil 100 cm, skal, hvis de anbringes på bygninger, 
placeres så diskret som muligt, under hensyntagen til bebyggelsens ud-
tryk og må ikke være synlige set fra de omkransende veje og pladser, 
og må højst rage 100 cm op over bygningens højeste punkt. 

 

§ 10.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
   
 Opholdsarealer 
 
10.1  Inden for det enkelte delområde skal der, jf. § 3, stk. 1, 4 og 7, etable-

res, jf. kommuneplanen, egnede opholdsarealer svarende til mindst 30 
% af boligbebyggelsens boligetageareal og 5 % af erhvervsbebyggel-
sens etageareal.  

 
Ved etablering af de på kortbilag 2 udlagte arealer til kantzoner til boli-
ger og erhverv, herunder støjbelastede kantzoner, kan ovenstående 
krav til opholdsarealer reduceres svarende til kantzonens areal.   
 

 Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11.  
 

Opholdsarealer kan etableres på terræn, dæk, altaner og tagterrasser. 
 
Opholdsarealer på terræn skal fremstå med en urban karakter og med 
varieret beplantning, så der opnås et grønt udtryk af høj kvalitet.  
  
Opholdsarealer skal etableres som en kombination af private opholds-
arealer og fælles opholdsarealer. 
 
Fælles opholdsarealer skal placeres som vist i princippet på kortbilag 2 
og skal udgøre min. 15 % af lokalplanområdets areal. Se fodnote14.  

 
10.2  Fælles opholdsarealer skal indrettes med en grøn karakter og varieret 

beplantning, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet.   
 

For at sikre tilgængelighed må der ikke opsættes hegn på eller omkring 
arealerne.  Undtaget herfra er støjafskærmning. 
 

 
14  Bebyggelsens bolig- og erhvervsetageareal opgøres med baggrund i bolig- og erhvervsenhedernes sam-

lede bruttoareal. 
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10.3 Fælles opholdsarealer, der er vist på kortbilag 2, skal have en rekreativ 
karakter og indrettes med varierede muligheder for ophold for alle aldre i 
form af fælles terrasser, siddemuligheder m.m., som vist i princippet på 
kortbilag 3 og på illustrationerne side 16-23.   

 
 Den del af området markeret som Fælles opholdsareal, dæk, 

skal indrettes med drivhuse/orangeri og siddemuligheder. 
 
10.4 Arealer til fælles tagterrasser i tage skal indrettes med siddemuligheder 

og en varieret beplantning, så der opnås et grønt udtryk af høj kvalitet.  
 

Min. 10 % af tagterrassens areal skal fremstå begrønnet. 
 

Kantzoner 

  
 Kantzone ved boligformål 
 
10.5 De på kortbilag 2 udlagte arealer til kantzoner skal have en bredde på 

min. 1,5 m og skal indrettes med en kombination af beplantning og are-
aler til forskellige former for ophold. 

 
Der skal sikres niveaufri adgang fra boligerne til de kantzoner, der indgår 
som en del af opholdsarealerne. 
 
Hvor kantzoner ikke har fast inventar, skal kantzonerne markeres med 
belægningsskifte eller ved anden bearbejdning af belægningen. Ved om-
rådet markeret Plads på kortbilag 2 skal pladsen i forhold til belægning 
dog fremstå som et samlet torv. 

 
Kantzone ved erhvervs-/butiksformål 

 
10.6 De på kortbilag 2 udlagte arealer til kantzoner skal have en bredde på 

min. 5 m.  
 

Kantzonerne skal have en urban karakter, der understøtter bylivet i det 
tilgrænsende byrum, og skal indrettes med en variation af møbler og an-
den byinventar, inventar til vareudstilling, beplantning i plantekummer og 
lignende. 

 
 Hvor kantzoner ikke har fast inventar, skal de markeres med belægnings-

skifte eller ved anden bearbejdning af belægningen. 
 
 Kantzoner ved erhverv uden aktive-/udadvendte stueetager skal indret-

tes med fast byinventar. 
 
 Støjafskærmning på terræn 
 
10.7 Der skal udlægges areal til støjafskærmning på terræn inden for delom-

råde I, II og III, i princippet som vist på kortbilag 2. 
  

Kommenterede [TLS93]: Der skal defineres en maksstørrelse 
på tagetasserne.  
Tagterrasserne skal indrettes så der skabes rum i rummet. De kan 
godt blive alt for store så de ikke understøtter egentlige opholdsmu-
ligheder. Placer gerne et væksthus /orangeri centralt  
 
Det skal præciseres hvor der må etableres tagterrasser og hvor der 
ikke må etableres tagterrasser. Inden for byggefelt G og mod nord i 
byggefelt E må der ikke etableres tagterrasser. Indtegn det gerne på 
kortbilag 2 

Kommenterede [LLK94]: Min. 25 % af tagterrassens areal skal 
fremstå begrønnet 

Kommenterede [TLS95]: Her mangler vi et kortbilag der viser 
indretningen af bybebyggelsens stueetage. 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1165 

45 

10.8 Inden for delområde I skal støjafskærmningen udføres primært i tegl. 
Støjafskærmningen skal udføres som et arkitektonisk element tilpasset 
bebyggelsen og i form af åbninger i glas, begrønning, relief, belysning 
eller lignende.   

 
Inden for delområde II skal støjafskærmning udføres som begrønnet tegl-
mur. Støjafskærmningen skal nedtrappe i højde fra Viborgvej mod nord. 
Mod Viborgvej kan støjafskærmningen udformes med overdækning.  

 
 Inden for delområde III skal støjafskærmningen udføres som et arkitek-

tonisk element tilpasset trappe- rampeanlægget.  
 
 Trappe- rampeanlæg 
 
10.9 Inden for areal til trappe- rampeanlæg skal der etableres et rekreativt 

trappe- rampeanlæg til ophold og leg. Anlægget skal udformes i en kom-
bination af brede flader, dobbelttrin og enkelttrin. Anlægget skal fremstå 
begrønnet og etableres med beplantning som lysåbne træer, klatreplan-
ter og lignende samt belysning.  

 
10.10 Eksisterende værn, jf. kortbilag 2, skal nedrives.    
  
 Beplantning 
 
10.11 Inden for delområde I og III skal de, på kortbilag 2, eksisterende træer og 

eksisterende plantebælte, bevares. Beplantningsbæltet kan beskæres 
og udtyndes. 

 
Hvis der meddeles dispensation til fældning, skal der, jf. retningslinjer i 
kommuneplanen, plantes to nye træer. Træerne, der plantes, skal sikres 
gode vækstbetingelser både under og over jorden og plantes i en stør-
relse, så det fra plantetidspunkt giver et miljø som træ. Minimum str. træ 
er 12-15 cm i stammeomkreds målt i 1 meters højde. 

 
10.12 Inden for delområde I skal området beplantes med træer, buske, græs. 
 Træer skal være løvfældende træer af hjemmehørende arter, som kan 
 opnå en højde på op til 5-10 meter. 
 
10.13 Inden for delområde II skal området begrønnes med plantebede 
 med træer, buske og stauder af hjemmehørende arter, samt græsflader 
. 
 
10.14 Inden for delområde III, langs Frydenlunds Allé, skal der plantes 1 nyt 
 træ i princippet som vist på kortbilag 2. 

 
Herudover skal der plantes 2 karaktergivende træer, der kan få en 
højde på mellem 10 og 15 m. Øvrige træer skal være smalkronede 
træer som søjlepoppeltræer med en højde på mellem 5 og 10 m.  
 

Kommenterede [TLS96]: Der mangler maxhøjder og henvis-
ning til placering på kortbilag 

Kommenterede [TLS97]: Der mangler maxhøjder og henvis-
ning til placering på kortbilag 

Kommenterede [TLS98]: Der mangler maxhøjder og henvis-
ning til placering på kortbilag 

Kommenterede [TLS99]: Fastsæt minimums antal træer og bu-
ske. 

Kommenterede [LLK100]: Den grønne karakter ud mod Vi-
borgvej skal fastholdes. Ny beplantning skal derfor være robust og 
have artsvariation. 

Kommenterede [TLS101]: Henvis til bilag der viser konstru-
kltionen 

Kommenterede [TLS102]: Definer min. antal buske og træer. 
Der skal henvises til kortbilag 2 
 

Kommenterede [TLS103]: Definer min. antal buske og træer. 
Der skal henvises til kortbilag 2 

Kommenterede [LLK104]: Der skal også plantes et nyt karak-
tergivende træ ved indkørslen til Frydenlunds Allé, som markerer 
starten på Alléen. (ligesom vist på illustrationsplanen) Dette træ skal 
fremgå af kortbilag 2.  
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Plantebede skal bestå af buske af hjemmehørende arter og derudover 
skal begrønning bestå af græs og stauder. Den del af området, der lig-
ger nord for byggefelt E, kan suppleres med arealer til nyttehaver. 
 

10.15 Ved begrønnede facader skal der udlægges arealer med en bredde på 
min. 0,5 m til facadebeplantning. 

 

10.16 For træer plantet i åbne muldbede skal der være minimum 12 m2 plan-
tehul pr. træ. (Når der plantes flere træer i samme bed, deles træerne 
om rodrummet og minimumstørrelse på plantehullet kan derfor nedsæt-
tes til minimum 8 m2 pr træ.) Dybden af plantehullet skal være min. 1 
m., hvor de øverste 40-60 cm. skal være en vækstmuld, der opfylder de 
egenskaber, den påtænkte beplantning kræver.  

 
Råjorden under mulden skal være veldrænet evt. iblandet sand. Alter-
nativt kan der i hele plantehullets dybde bruges specialdesignede 
vækstsubstrater. Ved plantning af større træarter skal plantehullet min. 
være 3 meter hul for at sikre langsigtet stormstabilitet. 
  

10.17 For træer plantet i befæstede arealer eller på etagedæk skal der være 
min. 12 m3 rodvenligt bærelag pr. træ. Når der plantes flere træer i 
samme bed, deles træerne om rodrummet og minimumstørrelse på 
plantebedet kan derfor nedsættes til minimum 8 m2 pr træ. Under befæ-
stelse opbygges med rodvenligt bærelag i henhold til producentens an-
visninger og projektets krav til befæstelsens bæreevne. 

 

10.18 For træer, der plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, skal plante-

hullet være min. 1 m dybt.  

10.19 Træerne skal plantes med en afstand til facade/altan på min. 4 m.  
 Se fodnote 15. 
 
 Tekniske anlæg og affald 
 
10.20 Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning skal afskærmes 

af beplantning.  
 
10.21  Affaldsstationer til nedgravede containere skal placeres i princippet som 

vist på kortbilag 2.  
 
 Regnvandshåndtering/Håndtering af overfladevand 
 
10.22 Hvis der samlet set befæstes som vist i lokalplanen inden for det enkelte 

delområde, skal regnvandet forsinkes nedgravede rørbassiner. Anlæg 
skal dimensioneres til at forsinke op til en klimafremskrevet 10 års regn-
hændelse. 

 

 
15   Træets højde og kronestørrelse skal vurderes for hele levetiden, så adgang til redningsåbnin-

ger bevares, også når træet er fuldt udvokset 

Kommenterede [LLK105]: Beplantning indtegnes på kortbilag 
2 

Kommenterede [TLS106]: Det er ikke tilstrækkeligt at vi kun 
sikre at der plantes 2 træer. Vi er ikke enige i at øvrige træerne skal 
være smalkronede da de ikke vil få tilstrækkeligt visuel grøn virkning 
på Viborgvej. Der skal henvises til kortbilag 2. Minimum antal træer 
og buske skal defineres for sig for forpladserne, for rampearealet 
langs med cykelstien, for gårdrummet og for arealet mod nord.  

Kommenterede [TLS107]: Er det ikke lidt rigeligt? Det kan 
godt give jer problemer i forhold til jeres etagemeterantal. Disse 
areal skal holdes inden på egen grund, men kan vel for så vidt godt 
medregnes i et kantzoneareal. Jeg er mere usikker i forhold til dob-
beltudnyttelse med cykelparkering 

Kommenterede [TLS108]: Henvis til bilag 

Kommenterede [TLS109]: Henvis til bilag 

Kommenterede [TLS110]: Dette kunne også gælde microer-

hverv       
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10.23 Inden for delområde  1 må der ikke ske nedsivning af overfladevand fra 
 befæstede arealer. Eventuelle forsinkelsesanlæg til overfladevand in
 denfor området skal etableres med tæt bund. 
  
  

§ 11. Støjforhold 
 

Vejtrafikstøj - udendørs 
 
11.1 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Viborgvej og Fryden-

lunds Allé overstiger Lden 58 dB, skal det ved facadeisolering sikres, at 
det indendørs støjniveau med lukkede vinduer i støjfølsomme opholds- 
og arbejdsrum ikke overstiger Lden 38 dB. 

 
11.2 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 
 

Vejtrafikstøj – indendørs 
 
11.3 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 

boliger ikke overstiger 33 dB Lden, målt med lukkede vinduer og døre og 
med åbne udeluftventiler. 

 
11.4 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vej-

trafikstøj i sove- og opholdsrum med ensidig facade til Frydenlunds Allé 
og Viborgvej, ikke overstiger 46 dB Lden med åbent vindue. 

 
11.5 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 

kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv ikke overstiger 38 
dB Lden, målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler. 

 

§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 
 
Vejadgange og stier er anlagt som beskrevet i § 5, stk. 1-4, 
 
Bil- og cykelparkering inden for delområde I og III er anlagt med et om-
fang nødvendig for antallet af opførte boliger, 
 
Der er stillet garanti for etablering af bil- og cykelparkering i delområde III 
for bebyggelsen i delområde II, 

 
Den i § 6 nævnte affaldsløsning er etableret og godkendt, 
 
Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret inden for det enkelte del-
område med et omfang nødvendigt for den enkelte bebyggelse, jf. § 10, 

Kommenterede [TLS111]: Er normen ikke 58 dB Lden? 

Kommenterede [AWW112]: Aarhus Kommune: Der er vel 
ikke ventiler mere, når der er centrale- eller decentrale ventila-
tionsanlæg? 
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stk. 1 samt etableret og beplantet i overensstemmelse med bestemmel-
serne i § 10, se fodnote 16, 
 
Den i § 10 nævnte regnvandshåndtering er etableret, 
 
Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støjgrænser er over-
holdt, både i forhold til bebyggelse og de udendørs opholdsarealer. 
 
 
 

 

§ 13. Grundejerforening 
 

 
13.1  Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i 

lokalplanområdet. Se fodnote 17. 
 
13.2 Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område (delområde xx) skal 

være medlemmer af "Grundejerforeningen [NN]". 
 
13.3  Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø, optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 
 
13.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger 
for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstæn-
dige foreninger. 

 

§ 14. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20: 
 
 På matr.nr. xx. 
 
 Ved privatudarbejdede lokalplaner skal der medsendes en kopi af tingbogsoplysninger, 

og der skal normalt foretages en servitutundersøgelse efter aftale med Aarhus Kom-
mune, teknik og Miljø. Paragraffen medtages kun, hvis der er servitutter, der skal op-
hæves. 

 

§ 15. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-
kalplan 

 

 
16  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil 

der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod 
sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 

17  Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er ud-
arbejdet for lokalplanområdet. Kommunens jurist i projektgruppen bedes vurdere om der skal udarbejdes 
en deklaration. Plankonsulenten står for udarbejdelsen af deklarationen, hvis den er nødvendig. Skabe-
lon til deklaration udleveres af Aarhus Kommune. Er deklaration ikke nødvendig, skal fodnoten slettes. 

Kommenterede [TLS113]: Vi skal have skrevet udbygningsaf-
talerne ind i forudsætningerne for ibrugtagning. 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1165 

49 

Der findes ingen eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan for området. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 

Kommuneplanen 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 130226CE og 
130209BO og helt i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår bebyg-
gelsesprocent, maksimal bygningshøjde og butiksareal for dagligvarebutikker og 
samlet butiksareal for butikker. 
 
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrå-
dets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 112 
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
 
 
Her indsættes kort fra kommuneplanen i korrekt målestok 100 % 

 
Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
 

Detailhandel 
Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker med et samlet butiksareal på op 
til 3.02.400 m² til områdets forsyning.   
 
I redegørelsen til lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold 
til Planlovens § 16, stk. 5 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, her-
under den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. 
 
De nye butikker er indrettet i stueetagen, i lokalplanområdets østlige del, og vil indgå 
med samme arkitektoniske udformning og i samme byggematerialer som boligbe-
byggelsen, og er derfor ikke dominerende i forhold til bebyggelsen i øvrigt. 
 
Vejadgang sker fra Frydenlunds Allé. Det vurderes, at den skønnede udvikling i tra-
fiktallet grundet etablering af dagligvarebutikken ikke giver anledning til en væsentlig 
merbelastning på omgivelserne hvad angår trafikbelastning. I lokalplanområdet fin-
des p-pladser, der opfylder gældende parkeringsnormer, hvorfor parkering ikke på-
virker naboområder. 
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Overordnede vej- og stiforhold 
 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Frydenlunds Allé, Viborgvej og Haslevangsvej. 
Inden for lokalplanområdet er en eksisterende cykel- og gangsti, der forbinder om-
råderne nord og syd for Viborgvej via en tunnel.  
 
Fra området kan Dagtilbuddet Møllevang, Møllevangsskolen, Århus Statsgymna-
sium, Aarhus Universitet, Botanisk Have og Aarhus Midtby nås via vej- og stinet.  
 
Lokalplanens delområde I vejbetjenes fra eksisterende vejadgang fra Haslevangs-
vej.  
 
Lokalplanens delområde II vejbetjenes fra eksisterende vejadgang fra Frydenlunds 
Allé. Den eksisterende vejadgang fra Viborgvej nedlægges. 
 
Lokalplanens delområde III vejbetjenes med fra eksisterende og ny vejadgang fra 
Frydenlunds Allé. Eksisterende vejadgang fra Frydenlunds Allé, tættest på Viborg-
vej nedlægges og der etableres en ny vejadgang længere mod syd. Fra den nye 
vejadgang vil det kun være muligt at køre ind i lokalplanområdet via højresving og 
ud af lokalplanområdet via højresving. Der etableres udkørsel til Viborgvej for reno-
vationskøretøjer, der betjener delområde III.  
 
Der reserveres vejareal til etablering af letbaneløsning på Viborgvej.  
 
Eksisterende stiadgang til eksisterende cykel- og gangsti fastholdes.  
 

Udbygningsaftale 
 
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå en frivillig aftale 
med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren 
finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af en ejendom. Dette gælder f.eks. ved ændring 
eller udvidelse af de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, så-
ledes som det er tilfældet for lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. 
 
I lovforarbejderne er nedenstående nævnt som eksempler på forhold, der kan indgås udbygningsaf-
taler om. 
 
- Etablering eller omlægning af kommunale vejanlæg, broer samt sporarealer, stoppesteder til 

kollektiv transport som gennemførelse af det lokalplanlagte område udløser ved bebyggelse, 
- Etablering og opgradering af adgangsveje til området, interne veje og (cykel)stier, fortove, par-

keringsanlæg samt gadeudstyr fx belysning og bænke, 
- Etablering, opgradering eller omlægning af forsyningsnet til el, tele, bredbånd og andre forsy-

ningskabler, antenner, master, vand og varme, 
- Etablering af kanaler og andre vandområder eller opfyldning og etablering af kaj- og havnean-

læg, 
- Etablering og opgradering af områder for ophold, rekreation og friluftsaktiviteter i form af parker, 

torve og pladser og andre rekreative anlæg. 

 
Aarhus Kommune har fra ejeren af matr. nr. xxxx modtaget en opfordring til at indgå 
en frivillig udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21 b, stk X og har forhandlet herom. 
 
Forhandlingerne har udmøntet sig i et udkast til aftale om udbygning af infrastruk-
turanlæg. 
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Ved aftalen forpligter den ovenfor nævnte grundejer sig til at etablere følgende an-
læg: 
 
 
 

Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der er ikke registeret naturbeskyttelsesinteresser i området.  
 

Natura 2000 og Bilag IV 
 
Der er ikke registeret natura 2000 og Bilag IV-arter i området.  
 

Arkæologiske forhold 
 
(Her skrives hvad Moesgård Museum har oplyst i forundersøgelsen) 

 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang 
de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27), 
Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, 
eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 

Kommuneatlas Aarhus 
 
Inden for lokalplanområdet er der registreret to bevaringsværdige bygninger i Aar-
hus Kommuneatlas. 
 
Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6e, Hasle By, Hasle, er registeret med 
en SAVE værdi 4. 
 
Den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 6aa, Hasle By, Hasle, er registeret med 
en SAVE værdi 4. 
 

Spildevand og regnvand 
 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, og er delvist indbefattet 
af både kloakopland N016 og delvist kloakopland P055. Førstnævnte er fællesklo-
akeret kloakopland, og er omfattet af Aarhus Kommunes strategi for adskillelse af 
regn- og spildevand. Etablering af ny kloak og omlægning af eksisterende kloak 
inden for området skal derfor udføres, så spildevand og regnvand afledes i separate 
systemer frem til skel, hvorved lokalplanområdet forberedes på kloaksepareringen, 
der forventes gennemført i perioden 2026-2030. Aarhus Vand vil etablere stikled-
ning til regnvandet så det kan kobles på det offentlige system. 
 
Kloakopland P055 er separatkloakeret opland, og etablering af ny kloak og omlæg-
ning af eksisterende kloak inden for området skal derfor udføres, så spildevand og 
regnvand afledes i separate systemer frem til skel og med tilslutning til de eksiste-
rende adskilte ledninger i offentlig vej. 

Kommenterede [TLS114]: Her mangler en beskrivelse at afta-
lens indhold. 
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Spildevand 

Husspildevand og erhvervsspildevand skal afledes til hhv. Åby eller Marselisborg 
Renseanlæg via eksisterende stik til spildevand, afhængigt af kloakopland. Stikke-
nes placering kan evt. findes i ejendommenes byggesager. 

 

Regnvand  

Regnvand skal afledes via stik udelukkende til håndtering af regnvand. Tilslutningen 
af regnvand aftales i forbindelse med byggesagen. 

 
For at reducere regnvandsafledningen mest muligt bør asfalt, fliser og lignende are-
aler med væsentligt bidrag til afledning af overfladevand minimeres. Regnvandsaf-
ledning fra områdets østlige del (grøn skravering) kan som udgangspunkt holdes 
lokalt og bør nedsives, hvor det er muligt – fx via permeable belægninger, beplan-
tede bede og træplantegruber, faskiner, grønne arealer, grøfter eller andre LAR-
løsninger. I det omfang regnvandet ikke nedsives, skal det i stedet forsinkes, så-
fremt det overstiger den eksisterende befæstelsesgrad. Der skal til dette formål di-
mensioneres anlæg, der kan tilbageholde eller eventuelt forsinke op til en klima-
fremskrevet 10 års regnhændelse. Der skal i øvrigt tages hensyn til lokale forhold, 
herunder eventuel jordforurening og jordens nedsivningsevne. 

 

For områdets mest vestlige del (rød skravering) skal der etableres privat forsinkelse 
af den ekstra regnvandsafledning fra området, der forårsages af befæstelse ud over 
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det eksisterende niveau. Der skal til dette formål dimensioneres anlæg, der kan for-
sinke op til en klimafremskrevet 10 års regnhændelse. 
 
Der er i lokalplanområdets vestlige del stort behov for beskyttelse af grundvandet. 
Al overfladevand fra befæstede arealer skal opsamles og ledes ud af området, og 
nedsivning af overfladevand tillades som udgangspunkt ikke. Eventuelle forsinkel-
sesanlæg til overfladevand indenfor området skal etableres med tæt bund 

 

 
 
Ved etablering af grønne tage, vandrender/grøfter, spejlbassiner el.lign. kan regn-
vandet også bidrage til det rekreative og æstetiske udtryk i området. Der opfordres 
i øvrigt til at undersøge mulighed for opsamling og genanvendelse af regnvandet til 
fx toiletskyl, tøjvask, vanding af planter mm. 
 

Der kan bl.a. findes yderligere inspiration i Aarhus Kommunes LAR-metodekatalog: 
www.aarhus.dk/LARmetode.  
  
Nedenstående kortudsnit fra programmet Scalgo Live viser en simuleret oversvøm-
melseskortlægning med 85 mm regn fordelt på overfladen i området ved nuværende 
bygnings- og terrænforhold og med tilhørende strømningsveje. Strømningsoplandet 
er sat til 0,1 ha og vanddybden er 5 cm. Dette svarer til DMI’s fremskrivning af en 
100 års regnhændelse inden for et døgn i 2050 i Aarhus-området – og hvor hele 
nedbørsmængden afstrømmer på overfladen. OBS! på at simuleringen er baseret 
på en overflyvning og lavningen i tunnelen derfor ikke er vist.  
 

http://www.aarhus.dk/LARmetode
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De mørkeblå linjer markerer vandets vejledende hovedstrømningsveje på terræn. 
Større blå områder viser områder i terrænet, hvor simuleringen viser sandsynlighed 
for, at overfladevandet vil samle sig ved den simulerede regnhændelse. 
 

Kortlægningen viser, at der umiddelbart er størst risiko for oversvømmelse i områ-
dets eksisterende regnvandsbassin B029 samt mindre fordybninger i terrænet in-
denfor lokalplanområdet. Det ses desuden, at overfladevand løber til området fra 
højere beliggende nord/nordvestlige områder. Overfladevand passerer/forlader om-
rådet mod syd/sydøst via Viborgvej. 
 

 
 
Området ligger på en bakke med væsentligt fald og større strømningsveje langs den 
meget befærdede Viborgvej og ind mod centrum af byen. Overfladevand fra områ-
det kan derfor i situationer med kraftig regn som udgangspunkt forventes at bidrage 
til problematik omkring oversvømmelse i sydligt / nedstrøms beliggende områder. 
Denne problematik – sammen med mulige løsningsmuligheder – skal derfor analy-
seres nærmere for at undgå at udførelsen af lokalplanen forøger omgivelsernes ri-
siko for oversvømmelse. 
 
Det skal forebygges, at ændring af eksisterende veje, stier, terræn og bebyggelser 
skaber andre oversvømmelsesproblemer i nærområdet. Der gøres opmærksom på, 
at kort over lokale oversvømmelsesområder og strømningsveje er vejledende og i 
øvrigt påvirkes ved ændrede terræn- og overfladeforhold. 
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Eksisterende strømningsveje må ikke afbrydes, men kan alternativt justeres, så 
både tilstrømning og afvanding omkring lokalplanområdet vil fortsætte på samme 
måde. 
 
Håndtering af overfladevandet ved ekstreme regnhændelser, hvor kloakanlæggets 
kapacitet overstiges, skal tænkes ind i den samlede håndtering af overfladevandet. 
Det kommende byggeri inden for området skal sikres mod risiko fra oversvømmelse 
op til en 100 års regnhændelse, eksempelvis ved højere sokkel – også overfor til-
strømmende overfladevand fra områder uden for lokalplanområdet. Der skal herun-
der tages højde for, at der ikke bygges i oversvømmelsestruede områder, og at 
vandet ved ekstremregn og tøbrud ledes væk fra kældre og øvrige sårbare elemen-
ter, og i stedet ledes til områder, hvor det gør mindst mulig skade. 
 
Der bør dertil også indrettes arealer, hvor overfladevandet kan opmagasineres til 
der igen er plads i afløbssystemet. Arealer, der naturligt er robuste over for over-
svømmelser som fx anlæg til regnvandshåndtering, græsarealer og egnede op-
holdsarealer og gårdrum mm. bør derfor i videst muligt omfang placeres i de lavest 
beliggende områder og etableres forsænket i forhold til det omgivende terræn – 
samtidig med at det sikres, at vandet ledes til disse arealer under ekstreme regn-
hændelser, og at arealerne efterfølgende kan tømmes igen. 
 
Det skal i øvrigt sikres, at planlagt byggeri / terrænbearbejdning inden for området 
ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen uden for området, samt at eksisterende 
strømningsveje ikke afbrydes. 
 
I øvrigt henvises til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og retnings-
linjerne formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside www.aar-
hus.dk/oversvømmelse. 
 
Hotspots (kritisk vej) 
Viborgvej er udpeget som kritisk vej og leder store mængder vand. I den overord-
nede planlægning for kritiske veje er der set på muligheden for at lede afstrømnin-
gen til tunnelen under Viborgvej. Dette skal sammentænkes med planlægning for 
området. Det vil give god mening at er der tages stilling til dette i en udbygningsaf-
tale. 
 
Nedstrøms den forventede hovedstrømningsvej for overfladevand fra området un-
der ekstremregn er Viborgvej identificeret som en vigtig og potentielt sårbar vej for 
afvikling af trafik og for kommunens drift (kritisk vej). Dette er indberettet af både 
Beredskabet og Drift og Anlæg. 
 
Både Beredskabet og Drift og Anlæg, Vejanlæg og Bydesign, Klaus Braad, 

klbra@aarhus.dk, skal derfor høres i forbindelse med planlægningen af håndte-
ring af regnvand fra området i situationer med ekstremregn. 

 
Der er et udpeget bluespot på det kritiske vejnet på Viborgvej lige ud for cykel/gang-
tunnel. Den foreslåede løsning er umiddelbart at lede vandet fra vejen ned i tunnel-
len. Der bør indtænkes løsning af dette bluespot i lokalplanen. 
 
Grundvand 

http://www.aarhus.dk/oversvømmelse
http://www.aarhus.dk/oversvømmelse
mailto:klbra@aarhus.dk
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Lokalplanområdet er for en lille del beliggende indenfor indvindingsopland til almen 
vandforsyning – som også er udpeget som sårbart. Det betyder at planlægningen 
af området skal tilgodese grundvandshensyn. 

 

Det sårbare område: 
I lokalplanområdet er der risiko for, at nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stof-
fer vil kunne sive ned gennem jordlagene og give anledning til forurening af drikke-
vandet. 
  
Udviklingen af området bør i størst muligt omfang tilgodese grundvandshensyn 
f.eks. i form at en stor del af området som mulig etableres som rekreative områ-
der/ubebyggede/ubefæstede områder. 
 
Beboerne/ejerne bør desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved op-
lagring og håndtering af forurenende stoffer så som f.eks. pesticider og opløsnings-
midler, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en 
væsentlig forureningsrisiko.  
 
Udviklingen af området bør i størst muligt omfang tilgodese grundvandshensyn 
f.eks. i form at en stor del af området som mulig etableres som rekreative områ-
der/ubebyggede/ubefæstede områder. 
 

 
 
Eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på: 
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger/bygherrevejled-
ning.pdf 
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Eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, 
vandmiljo@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, bygge-
sag@mtm.aarhus.dk.  
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne. 
 

Kystnærhedszonen 
 
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og 
anlæg i kystnærhedszonen, redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne 
og for forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige inte-
resser. 
 
Herudover skal der ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 4 redegøres for visuel på-
virkning af kysten ved bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne. 
 
Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen, men bebyggelsen i lokal-
planområdet vil ikke påvirke kysten visuelt, da bebyggelsen ikke vil kunne ses fra 
de kystnære områder som følge af den eksisterende høje bebyggelse i Midtbyen. 
 

Forureningsforhold – Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 28. september 2018 oplysninger om, 
at Region Midtjylland den 24. juni 2006 har kortlagt en del af matr.nr. 50ai, Århus 
Markjorder på vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven. Matriklen er kortlagt, da der 
er konstateret en benzinforurening på en del af ejendommen.  
 
Region Midtjylland har særskilt vurderet den del af lokalplanområdet, som omfatter 
matrikel 6e, Hasle By, Hasle, i henhold til lov om forurenet jord og har ikke registreret 
potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. 
 
Der foreligger ingen oplysninger på matr.nr. 6aa, Hasle By, Hasle. 

 
Områdeklassificering 
Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificering, hvor det østlige område er 
med analysepligt og det vestlige område er uden analysepligt. Det betyder, at om-
rådet som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af byzonen, som 
gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkelovne 
samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på landsplan i alle 
byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på den kortlagte matrikel 
skal Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri samt Virksomheder og Jord kon-
taktes.  
 

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal 
eller lignende forureningsfølsom anvendelse på det kortlagte areal, før Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø har meddelt tilladelse jf. jordforureningsloven, § 8. 
 
Jf. § 72 b i jordforureningsloven skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det 
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at 
der er etableret en varig fast belægning. 
 

Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Før der fjernes jord fra lokalplanområdet, skal jordflytning, jf. jordforureningsloven, 
§ 50, anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal god-
kendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, jf. lov om Miljøbeskyttelse, § 19. Re-
gion Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus.  

 
Støjmæssige forhold 
 
Lokalplanområdet er støjbelastet af vejtrafikstøj fra Frydenlunds Allé og Viborgvej. 
 
Frydenlunds Allé 
En tælling fra 2017 viser, at vejen har en årsdøgnstrafik på 3929 biler. En overslags-
beregning på støjniveauet fra Frydenlunds Allé viser, at der 20 meter fra vejmidten 
er en støjbelastning på 61 dB Lden. 
 
Viborgvej 
En tælling fra 2017 viser, at vejen har en årsdøgnstrafik på 15767 biler. En over-
slagsberegning på støjniveauet fra Viborgvej viser, at der 20 meter fra vejmidten er 
en støjbelastning på 70,9 dB Lden. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, foretaget støjberegning af vej-
trafikstøj på facader, altaner og udendørs opholdsarealer. 
 
Der er beregnet trafikstøjniveau på facaderne på op til 71 dB Lden. For facaderne 
med et trafikstøjniveau på mere end 58 dB Lden sikrer lokalplanen funktionskrav til 
klimaskærmen, så det indendørs trafikstøjniveau overholder kommuneplanens 
krav. Lokalplanen sikrer, at der etableres skærmløsninger, så 
vejtrafikstøj på opholdsarealer ikke overstiger 58 dB Lden. 
 

Lugt, støv og anden luftforurening 
 

Aarhus Kommune har ud fra viden om virksomheder og anlæg i nærheden af lo-
kalplanområdet vurderet, at der ikke er sandsynlighed for påvirkning af området 

Kommenterede [LLK115]: Gentagelse af ”så opholdsarealer” 
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over miljøstyrelsens vejledende grænser. Det er derfor ikke nødvendigt at tage 
hensyn til lugt, støv eller luftforurening i forbindelse med lokalplanbestemmel-
serne.  
 

Produktionserhverv, transport og erhvervshavn 

 

Der er ikke produktionserhverv eller logistikvirksomheder i eller i nærheden af lo-
kalplanområdet. Lokalplanen påvirker derfor ikke produktionserhvervenes drift el-
ler udvikling. 
 

Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes 
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil 
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen 
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens ka-
rakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, 
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven). 
 
I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplan-
tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. 
 
Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
Her indsættes begrundelse for afgørelsen. Det skal fremgå, hvilke af kriterierne i 
lovens bilag 3, kommunen har vurderet forslagets konsekvenser ud fra, og hvilke 
saglige vurderinger, der er lagt til grund for afgørelsen. 
 

Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse er der et busstoppested på Viborgvej, ved det nu-
værende Frydenlunds Center, hvorfra der kører én a-bus linje, 2 bybuslinjer og 4 
regional- og lokalbuslinjer.  
 
Ved udarbejdelse af lokalplanen undersøges muligheden for etablering af letbanens 
2. etape med standsningssted på Viborgvej foran lokalplanområdet.  
 

Skoleforhold 
 

Institutionsforhold 
 

Tilladelse fra andre myndigheder 
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Der må ikke foretages ændringer af eksisterede lovlige forhold, før der er opnået 
tilladelse hertil fra: 
 
Her skrives hvem der skal give tilladelse og hvad der skal tillades. F.eks.: 
 
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. 
 

Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………   
 
Vandforsyning sker fra: …………………………..   
 
Varmeforsyning kan ske fra: ……………………..  
 
Kloakforsyning sker ved:  …………………………..  
 
Affaldshåndtering skal ske ved:  ………………..   
 
Husholdningsaffald skal håndteres ved husstandsindsamling af dagrenovation og 
genanvendelige fraktioner. Med genanvendelige fraktioner menes eksempelvis pa-
pir/pap, glas/plast/metal, organisk affald, tekstiler eller lignende. 
 

Byggeri 
 
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. An-
søgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 

 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås via link til Aarhus Kom-
munes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 
 

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.aarhus.dk/approbation
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at 
der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber ind-
holdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller 
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der 
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 
 
[§ .... bestemmer, at den/de i paragraffen nævnte servitutter ophæves.] 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 112 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
 
Kommuneplantillægget omhandler to nye rammeområder xx.xx.xx BO og xx.xx.xx 
BL. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1165xxx ændres en del af kommu-
neplanens rammeområde xx.xx.xx ER til to nye rammeområder xx.xx.xx BO og 
xx.xx.xx BL for at muliggøre opførelse af boligbebyggelse med etageboliger i stør-
stedelen af området. En mindre del af området fastlægges til erhverv i form af 
blandet bolig og erhverv. 
 
Vurder altid, om der er behov for redegørelse om forhold i planlovens § 11 e, stk. 
1. Hvis tillægget omhandler detailhandel, skal der indgå en redegørelse jf. planlo-
vens § 11, stk. 3, 4 og 5. 
 
Forslag til standardtekst, hvis der ikke vurderes at være behov for redegørelse i 
større omfang: 
 
Kommuneplantillægget påvirker ikke de forhold, som fremgår af planlovens § 11, 
stk. 1. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura 2000, Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
Rammebestemmelser 
 
Rammebestemmelserne for de nye rammeområder xx.xx.xx BO og xx.xx.xx BL 
samt det resterende xx.xx.xx ER har følgende ordlyd: 
 
Rammeområde xx.xx.xx BO 
 
Anvendelsen er fastlagt til boligformål i form af etageboligbebyggelse (anvendel-
seskategori 5 – etagebolig i karrébebyggelse*). 
 
Bebyggelse må kun opføres som etageboliger. 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager. 
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Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 100 for den enkelte ejendom. 
 
 
Rammeområde xx.xx.xx BL 
 
Anvendelsen er fastlagt til bolig- og erhvervsområde (anvendelseskategori 11 – 
Blandet byområde*). 
 
Erhverv må kun etableres inden for virksomhedsklasse 1-2. 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 100, for den enkelte ejendom. 
 
 
Rammeområde xx.xx.xx ER 
 
Anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål (anvendelseskategori 31 – Erhvervsom-
råder*). 
 
Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal og 
det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. 
 
I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 2-
5. 
 
Max. etageantal: 2. 
 
Max. bygningshøjde: 10 m. 
 
Max. bebyggelsesprocent: 50 for den enkelte ejendom. 
 
Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed i området i det 
omfang der udlægges arealer i en lokalplan med mulighed for etablering af virk-
somheder inden for alene virksomhedsklasserne 2-3. 
 
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign. 
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Her indsættes de generelle rammebestemmelser. 
 

 
 

 

 
Generelle rammebestemmelser for – 11. Blandet byområde 
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan des-
uden an- vendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- 
og kulturformål. 

 

Hvor det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, kan der desuden etableres 
enkelte dagligvarebutikker på op til 400 m2 og enkelte udvalgsvarebutikker på op 
til 200 m2.Som hovedregel skal erhverv og institutioner placeres i stueetagen. 

 
Byggemuligheden er fastlagt ved bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom med mindre andet 
er anført særskilt, samt ved etageantal og/eller bygningshøjde. I Midtbyen forekommer bebyggel-
sesprocentangivelser angivet karrévis. 
 

Generelle rammebestemmelser for – 5. Etagebolig i karrébebyggelse 
… 

Generelle rammebestemmelser for – 31. Erhvervsområde 
… 

Rammekort til Tillæg nr. xx til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
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