Aarhus Kommune
Lokalplan nr.

1110

Pdf af forslag til Lokalplan nr. 1110 - Boli-

ger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53,
Aarhus C med tilhørende Mindretalsudtalelse.
Forslaget er offentlig fremlagt fra den
20. november 2019 til den 15. januar 2020.

November 2019

Enhedslisten i Aarhus Byråd

Keld Hvalsø, kehv@aarhus.dk, 28 24 58 24

Mindretalsudtalelse, vedr lokalplan 1110, offentlighøring:
Enhedslisten vil foretrække at projektet tilrettes så der bliver plads til børn, mangfoldighed og
fællesskaber. Og at bevarelsesværdig bygning bliver bevaret.
Vi ønsker ikke at der bygges ind i Knudrisbakken, vi ønsker at den bevarelsesværdig bygning bliver
bevaret, og bebyggelsesprocenten reduceres.
Med venlig hilsen
Keld Hvalsø, Enhedslisten i Århus byråd.

Lokalplan nr. 1110

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Måned 2xxx

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Lokalplan nr.

1110

FORSLAG

I offentlig høring fra
den 20. november 2019 til den 15. januar 2020

Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53,
Aarhus C

Om dette hæftes indhold

Her ligger lokalplanområdet

Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives.
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder,
planen gør det muligt at udnytte området på.
Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v.
Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk
forsyning m.v.
Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.
Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt
supplerer lokalplanens bestemmelser.

Yderligere oplysninger om
lokalplanen fås ved
Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf. 8940 4400
E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen kan ses ved
Borgerservice og Hovedbiblioteket på Dokk1, Hack
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, Tlf. 8940 2222
http://www.aarhus.dk/lokalplaner

Kortgrundlag
© Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanen er udarbejdet af
Teknik og Miljø, Plan
i samarbejde med:
Territorium
Hermodsvej 5 B
8000 Aarhus C

Vedtagelsesdatoer

Forslag til Lokalplan nr. 1110 er godkendt af Aarhus Byråd den 13. november 2019
Forslaget er offentlig fremlagt fra den 20 november 2019
til den 15 januar 2020

•

AARHUS KOMMUNE

.

LOKALPLAN NR. 1110

Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

LOKALPLANENS INDHOLD
Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens
hovedtræk m.v. ..............................................................................................

2

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
§ 1. Formål .................................................................................................
§ 2. Område og opdeling............................................................................
§ 3. Anvendelse .........................................................................................
§ 4. Udstykning ..........................................................................................
§ 5. Trafikforhold ........................................................................................
§ 6. Teknisk forsyning og anlæg ................................................................
§ 7. Terrænregulering ................................................................................
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. ...........................................
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning ..................................................
§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning .........................................
§ 11. Støjforhold ...........................................................................................
§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse ....................
§ 13. Servitutter ............................................................................................

14
14
16
16
16
17
18
18
20
24
25
26
26

LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner,
teknisk forsyning m.v. ....................................................................................

28

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen .......................................................
Retsvirkninger af lokalplanen .........................................................................

42
42

LOKALPLANKORT ....................................................................................... Bilag
ILLUSTRATIONSPLAN…………………………………………………………… Bilag

Indholdsfortegnelse

Lokalplan nr. 1110

2

LOKALPLANENS INDHOLD
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk.
Eksisterende forhold
Denne lokalplan gælder for et område i bydelen Trøjborg beliggende syd for Risskov og nord for Østbanetorvet. Området har adressen Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, og består af matrikel 1118a og 1118i, Århus Bygrunde.
Området afgrænses af skrænten til Nordre Kirkegård mod vest og Sandgravvej
mod nord. Mod øst og syd er området afgrænset henholdsvis af Skovvejen og af
en række ejendomme langs denne vej.
Lokalplanområdet, der er ca. 1.200 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat
ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet er vist ejer- og zoneforhold.

Sandgraven

Luftfoto med markering af lokalplanområdet

Lokalplanens indhold
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Lokalplanområdet rummer flere eksisterende bygninger. Området omfatter den bevaringsværdige ejendom Sandgravvej 3-5, som sammen med hjørneejendommen
Skovvejen 53, udgør Sandgravvejs sydlige side. Bebyggelsen er i henholdsvis 1
1/2 og 2 1/2 etager. I gården bag disse forhuse findes to bagbygninger. Det ene
på 1 1/2 etage er fritliggende, det andet på 1 etage er indbygget i bakken. Baggårdsmiljøet afgrænses af baghaverne til byggeforeningshusene Skovvejen 43-51.
Endelig indeholder området et haveareal med afskærmende beplantning mod naboerne.

Billeder af eksisterende bygninger inden for området. Skovvejen 53 (øverst tv.), Sandgravvej 3-5 (øverst th.), bygninger i gårdrummet (nederst)

Lokalplanområdet ligger i overgangen mellem Knudrisbakken og de fladere arealer neden for skrænten. Den vestligste del af lokalplanområdet omfatter foden af
skrænten. Den øvrige del af lokalplanområdet flader gradvist ud frem mod Skovvejen.

Beskrivelse af kvarteret
Lokalplanområdet er beliggende i Skovvejskvarteret, der omfatter Skovvejen, Østbanetorvets nordlige side og Sandgravvej. Mod vest afgrænses området som nævnt
af Nordre Kirkegård.
Historisk er bebyggelserne i området opstået neden for den oprindelige kystskrænt
Knudrisbakken. Kvarteret indgår som en del af den oprindelige nordlige havnefrontprofil, der løber fra Mejlborg og fortsætter langs Skovvejen mod Trøjborg.
Lokalplanens indhold

Lokalplan nr. 1110

4

Knudrisbakkens beplantning af træer og krat op mod Nordre Kirkegård tegner bakkedraget, bag den eksisterende randbebyggelse langs Skovvejen. I gårdmiljøerne
udgør kystskrænten et værdifuldt grønt nærmiljø. Nordre Kirkegård ligger på et hævet plateau med udsyn ud over havnen og Aarhusbugten, og den fungerer både
som en kirkegård og som et rekreativt og grønt areal midt i den tætte by. For enden
af den brostensbelagte Sandgravvej fører en trappe op til kirkegården. Knudrisbakken kan her tydeligt aflæses som afslutning på gadens forløb.

Billeder taget oven for Knudrisbakken. Fra Nordre Kirkegård ud over skrænten og lokalplanområdet (øverst tv.), langs stien på Nordre Kirkegård med skrænten til højre (øverst
th. og nederst tv.), fra trappen ned mod Sandgravvej (nederst th.)

Sandgravvej er adgangsvej til kulturlandskabet Sandgraven mod nord, der er et udgravet område på ca. 1 1/2 td. land. Siden 1899 har området rummet idrætsfaciliteter, i dag tennisbaner med tilhørende klubfaciliteter.
Den nordlige side af Sandgravvej har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor
mindre 1 1/2 etages byhuse er blevet erstattet af etageejendomme i op til fem etager. Sammen med hjørneejendommen Skovvejen 55, fremstår bebyggelsen i dag
som en sluttet karrebebyggelse.

Lokalplanens indhold
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Billeder fra lokalplanområdets omgivelser. Byggeforeningshusene langs Skovvejen
(øverst tv.), byggeforeningshusene mod syd og karrébebyggelsen nord for lokalplanområdet set fra Skovvejen (øverst th.), Sandgravvej set fra Skovvejen (nederst tv.), Sandgravvej set fra vest ved stien fra Nordre Kirkegård (nederst th.)

Knudrisbakken
Bebyggelserne i området er som nævnt opstået neden for den oprindelige kystskrænt Knudrisbakken. Bakken er stadig i dag en af de væsentligste kvaliteter ved
området.
Som den fremstår i dag, er Knudrisbakken et kunstigt terræn, der er opstået som
følge af mange års byudvikling i området. Knudrisbakken strakte sig oprindeligt fra
et højdedrag på det nuværende hjørne mellem Trøjborgvej og Skovvejen og ned til
byporten ved Mejlgade. Efterhånden som byen blev udvidet mod nord, er byudviklingen omkring bakken sket ved at grave ind i skrænten og anvende afgravningerne
til opfyld, for at udvide det flade kystareal øst for skrænten. Den første store afgravning sker i forbindelse med etableringen af Østbanegården og bebyggelsen omkring
Østbanetorvet, hvor den sydlige del af skrænten blev fjernet og brugt til opfyld ud til
kysten, så banen og stationen kunne etablere mod øst. Den åbne plads, der blev
efterladt efter afgravningen, blev således til Østbanetorvet.
Lang tid før denne afgravning og sandsynligvis helt tilbage til 1700-tallet har man
gravet grus og sand ud fra skrænten i området, der stadig kaldes Sandgraven og
som i dag anvendes til tennisbaner.

Lokalplanens indhold
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I 1870'erne begynder man for alvor at bygge ved foden af Knudrisbakken mod øst,
først lige nord for Østbanetorvet og nord for Sandgravvej. Flere af disse bygninger
etableres som treetagers ejendomme. I 1870-erne indvies også Nordre Kirkegård,
der placeres oven for skrænten. I 1890-erne etableres byggeforeningshusene med
haver ind mod Knudrisbakken.
Stadig i dag er bebyggelserne både ved Østbanetorvet, ved Trøjborgvej og flere
steder langs Skovvejen placeret helt ind til bakkens fod. Det gælder også ved Sandgravvej, hvor den eksisterende bebyggelse på begge sider af vejen er placeret delvist ind i skrænten. Knudrisbakken er beplantet med træer og krat og stiger forholdsvist stejlt fra omtrent kote 9 til kote 15, med det højeste punkt over kote 20. Den
ligger således som en grøn baggrund vest for bebyggelserne langs Skovvejen.
Som det beskrives herunder, giver lokalplanen mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse, der er placeret ind i skrænten og erstatte den med en ny bebyggelse, der ikke strækker sig længere mod vest ind i skrænten. Den beplantede
skrænt uden for lokalplanområdet bevares således som hidtil.

Planens baggrund og mål
Baggrund
Udarbejdelse af lokalplanen sker for at muliggøre en fortætning, ved at opføre nye
boliger på ejendommen. Fortætningen sker ved at give mulighed for en karrébebyggelse langs Sandgravvej med en tilhørende baghusbebyggelse. Lokalplanarbejdet
er igangsat på foranledning af en privat bygherre, der ønsker at opføre nye boliger
på ejendommene.
Mål
Lokalplanen understøtter og imødekommer kommuneplanens mål, om at være gearet til storby og den store tilflytning til Aarhus for nye borgere, ved at udvikle Aarhus
som en tættere by. Dette sker blandt andet gennem omdannelse og fortætning af
den eksisterende by. Området er velbeliggende til formålet – det ligger i overgangen
mellem midtbyen og bydelen Trøjborg, der er præget af tæt karrébebyggelse i et
område, der i forvejen er præget af byudvikling langs Skovvejen og på Aarhus Ø.
Det ligger lige ved letbanestoppet ved Østbanetorvet og i nærheden af store, grønne
områder ved Nordre Kirkegård og Risskov. Herved understøttes også kommuneplanens mål om, at byen skal være et attraktivt sted at bo.
I udarbejdelsen af lokalplanen har det været vigtigt, at bebyggelsen tilpasser sig
terrænet og den omkringliggende bebyggelse. Det har samtidig været vigtigt, at den
nye bebyggelse forholder sig til kulturmiljøet i Skovvejskvarteret, og at byens udvikling fortsat kan aflæses i den historiske kystskrænt.
Der er i lokalplanen arbejdet med følgende principper for placering af bebyggelse,
udformning af arkitektur og etablering af beplantning:
•

Højde og udformning af ny bebyggelse er fastlagt under hensyn til at bevare
kig fra Nordre Kirkegård ud over havet/havnen.

Lokalplanens indhold
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•
•
•
•
•

Baghusbebyggelsen er udformet som gavlhuse, med kig til skrænten mellem
husene.
Der er sket en skalamæssig tilpasning til eksisterende bebyggelse, herunder
særligt byggeforeningshusene ud mod Skovvejen.
I sit materialevalg tager den nye bebyggelse arkitektonisk udgangspunkt i
byggeforeningshusene Skovvejen 21-51, der er opført i gult murværk. Bebyggelsen formidler således en afslutning på denne facaderække.
For at mindske indbliksgener mod byggeforeningshusene er der sikret et beplantningsbælte mellem den nye bebyggelses gårdhave og de eksisterende
haver.
For at sikre mod væsentlige indbliksgener til Nordre Kirkegård er der stillet
krav om, at der ikke kan etableres vinduer i facaderne mod kirkegården.

Planens hovedtræk
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse med etageboliger
og rækkehuse inden for området. Samlet set gives der mulighed for at etablere et
etageareal på 2.000 m2 ekskl. kælder inden for området.
Lokalplanen udlægger en række byggefelter, der giver mulighed for at etablere bebyggelse i 3-4 etager og for baghusene afbrudt af bebyggelse i 1 etage med tagterrasser. Den samlede bebyggelse orienteres med gavle mod øst og vest, så bebyggelsen ved Sandgravvej placeres med langsgående facader mod vejen, mens
den etableres som gavlhuse på den del af grunden, der ligger længere mod syd.
Langs Sandgravvej opbrydes tagfladen, så bebyggelsen fremstår som flere volumener, med mellemliggende tagterrasser.

4 etager
4 etager
4 etager
4 etager

3 etager

3 etager

Illustrationsplan, der viser hvordan lokalplanområdet kan bebygges og indrettes.
Lokalplanens indhold
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Denne bebyggelsesstruktur tillader, at den visuelle kontakt til Knudrisbakken fastholdes samtidig med, at bebyggelsen markerer gaderummet ved Sandgravvej i
samspil med bebyggelserne på den anden side af vejen.

Visualisering af bebyggelsen set fra Skovvejen med Knudrisbakken i baggrunden
(eksempel).

Ved Skovvejen mod øst og ved de private haver mod syd kan bebyggelsen etableres i op til 3 etager, mens den langs Sandgravvej kan etableres i op til 4 etager.
Mod vest placeres bebyggelsen ovenpå en parkeringskælder og mod øst placeres
bebyggelsen på terræn.
For at give plads til den nye bebyggelse gives der mulighed for at nedrive al eksisterende bebyggelse på grunden, herunder også en bygning på Sandgravvej 3-5,
der er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig.

Bebyggelsens placering og udseende
Hele bebyggelsen opføres i et ensartet formsprog og materialevalg. Bebyggelsen
skal opføres med sadeltag og trempel i facaden som øst-vestvendte gavlhuse.
Mod Nordre Kirkegård og Knudrisbakken fremtræder bebyggelsen således som
tre gavlhuse. Mod Skovvejen fremtræder bebyggelsen med en gavlfacade, der
markerer indkørslen til Sandgravvej og en lille forplads ud mod Skovvejen. Gavlen
skaber også sammenhæng med de gavlvendte facader på byggeforeningshusene
mod syd.

Lokalplanens indhold
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Visualisering af den nye bebyggelse set fra nord for enden af Sandgravvej (eksempel).

Bebyggelsens facader skal fremstå som teglfacader i lyse, gule tegl, som også er
et kendetegn ved byggeforeningshusene på Skovvejen. Som det ses af illustrationen herover, er facaderne præget af vindues- og dørpartier i mørkere materialer,
der er let tilbagetrukne i forhold til facaden, og er med til at give en reliefvirkning på
den samlede facade. Samtidig er enkelte af vinduespartierne markeret med inddækninger, der også bidrager til reliefvirkningen.

Referencefotos af teglfacader i lyse, gule tegl
Lokalplanens indhold
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Tagfladerne skal udformes som sadeltage med tegltagsten, betontagsten eller
teglshingles. Kviste og Indeliggende altaner skal placeres nedskåret i tremplen
mellem bebyggelsens facade og tagflade.
Bebyggelsen er placeret i overgangen mellem Knudrisbakken og det fladere terræn mod øst. Som det ses af snittene herunder, placeres bebyggelsen, så den
mod Knudrisbakken fremtræder som adskilte gavlhuse, der er delvist gravet ind i
skrænten. Bebyggelse ved Skovvejen og bebyggelsen mod Knudrisbakken adskilles af de private haver til Skovvejens bebyggelse og fælles opholdsarealer inden
for lokalplanområdet, der ligger let hævet i forhold til haverne. Bebyggelsen langs
Sandgravvej trapper gradvist ned mod byggeforeningshusene langs Skovvejen.

k. 22,0

k. 24,0

k. 24,0

k. 18,5
ca. k. 15,0

Facade fra Sandgravvej, der viser bebyggelsens placering i terrænet ved foden af Knudrisbakken

k. 24,0

k. 24,0

k. 22,0
k. 18,5

ca. k. 15,0

Snit/facade, der viser bebyggelsens placering i terrænet ved foden af Knudrisbakken
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k. 24,0
k. 20,5
k. 18,5

Snit/facade, der viser bebyggelsens relation til Knudrisbakken samt Sandgravvej og bebyggelsen på den anden side af vejen.

Tværsnittet herover viser, hvordan bebyggelsen mod Knudrisbakken fremtræder
som adskilte gavlhuse. Samtidig viser det, hvordan bebyggelsen relaterer sig til
bygningshøjderne på den anden side af Sandgravvej, hvor bebyggelsen er opført i
op til 5 etager.

Visualisering af bebyggelsen set fra Nordre Kirkegård (tagfladerne kan anes bag træerne).

Lokalplanens indhold
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Opholdsarealer og beplantning
Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres et udendørs opholdsareal, svarende til 30 % af etagearealet til boliger. Opholdsarealet kan placeres på terræn,
ovenpå parkeringskælder samt som tagterrasser og altaner.
Opholdsarealet på terræn og på parkeringskælder udgør det største sammenhængende opholdsareal. Dette areal fungerer som fælles opholdsareal for bebyggelsen.
Det skal etableres i et niveau (kote 7,5), der svarer omtrentligt til gulvkoten i de
omkringliggende boliger. Terrænet ligger i dag i omtrent samme niveau (kote 7-7,5).
Opholdsarealet vil ligge højere end terrænet ved skel i de haver, der støder op til
arealet. I dette skel er der i dag et tilsvarende terrænspring, der håndteres med en
støttemur.
Dette opholdsareal etableres som en kombination af belagte arealer, plantebede og
opholdsmuligheder. I skel mod nabohaverne mod øst skal der etableres en afskærmende beplantning i form af en hækbeplantning med enkeltstående træer. Det sker
for at bevare nærområdets grønne karakter og sikre mod væsentlige indbliksgener
i nabohaverne. Beplantning, vedligehold og udskiftning af hækbeplantningen skal
ske med hjemmehørende arter. Ved fældning af hækbeplantningen, skal der ske
genplantning.
Ud over det fælles opholdsareal, stilles der også krav om at etablere private opholdsarealer inden for området. Der udlægges opholdsarealer på tagfladen af de
lave bygninger, der adskiller de to højere baghuse.
Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere mindre, private opholdsarealer. Disse opholdsarealer kan enten etableres som tagterrasser i form af større
indskæringer i tagfladen, hvor der etableres et fladt tag med opholdsmuligheder,
eller som mindre indeliggende altaner nedskåret i tremplen mellem bebyggelsens
facade og tagflade. Begge dele i princippet som vist på visualiseringen nedenfor.
Endelig udlægger lokalplanen friarealer, herunder først og fremmest et friareal øst
for den nye bebyggelse ud mod Skovvejen. Dette areal indrettes med et træ og
mulighed for ophold ud til vejen. Lokalplanen bidrager således med et grønt byrum
ud mod Skovvejen, der forskønner nærområdet.

Lokalplanens indhold
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Visualisering af bebyggelse og gårdrum set fra de tilstødende haver mod syd (eksempel).

Veje, stier og parkeringsarealer
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Sandgravvej. Der etableres én vejadgang til
området (placeret i bebyggelsens nordligst hjørne), der giver direkte adgang til en
parkeringskælder til bil- og cykelparkering. Antallet af parkeringspladser svarer til
retningslinjerne beskrevet i Aarhus Kommunes parkeringspolitik. Adgang for gående til gårdrummet skal ske gennem en port, der etableres i facaden ved siden af
vejadgangen.
Adgang til parkeringskælderen for cyklister og gående sker via en trappenedgang
med tilhørende elevator. Herudover gives der mulighed for at etablere en trappenedgang fra det indre gårdrum til parkeringskælderen.
Affaldshåndtering i forbindelse med boliger vil foregå uden for lokalplanområdet,
på Sandgravvej foran bebyggelsen, i form af nedgravede affaldscontainere.

Lokalplanens indhold
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v.

§ 1.

Formål

Lokalplanen har til formål at sikre:
- at bebyggelsens omfang og placering fastlægges med henblik på at opnå en
god byplanmæssig og arkitektonisk helhedsvirkning,
- at området anvendes til etageboligbebyggelse og rækkehusbebyggelse til
helårsbeboelse med tilhørende fælles faciliteter, såsom parkeringsanlæg og
opholdsarealer.
-

at bebyggelsen arkitektonisk og skalamæssigt indpasses de nære omgivelser, herunder terræn, omgivende landskab og beplantning,

-

at parkering sker som underjordisk parkering,

-

at beliggenheden af fælles udendørs opholdsarealer for lokalplanområdets
beboere fastlægges.

§ 2.

Område og opdeling

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankort 1, og omfatter
jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 1118a og 1118i, Århus
Bygrunde samt alle parceller der efter den 10. april 2019 udstykkes i området. Se fodnote 1.

1

I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
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Matrikelkort
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§ 3.

Anvendelse

3.1

Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af etage- og rækkehusbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter såsom parkeringskælder og
opholdsarealer.

3.2

Arealet uden for byggefelterne skal anvendes til opholdsareal, friareal
og adgangstrapper til p-kælder m.v.

3.3

Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse på Sandgravvej 3-5, som
vist på lokalplankort 2, kan tillades nedrevet, når det er nødvendigt for
opførelsen af bebyggelse som nævnt i §3, stk. 1 og § 8. Herudover kan
al eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet nedrives.

3.4

30 % af boligerne i lokalplanområdet skal være familieegnede, se fodnote 2.

3.5

Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning skal placeres i
bebyggelsen inden for byggefelterne, i parkeringskælderen eller under
terræn.

§ 4.

Udstykning

4.1

Der må ske udstykning af de enkelte byggefelter eller dele heraf, således
som disse er afgrænset på lokalplankort 1. Udstykning kan desuden ske
efter sokkelgrundsprincippet med tillæg af mindre opholdsarealer. Der
tillades både lodrette og vandrette lejlighedsskel.

4.2

Tekniske anlæg må udstykkes separat som sokkeludstykninger.

4.3

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 det berørte ejendomme tinglyses deklaration
med en myndighedsgodkendt fælles brandstrategi. 3

§ 5.

Trafikforhold

5.1

Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Sandgravvej som vist på lokalplankort 1. Vejadgang skal etableres som en adgang til parkeringskælder. Der skal etableres adgang for gående fra Sandgravvej til lokalplanområdets opholdsarealer via en portgennemgang i byggefelt V.

2

3

Familieegnede boliger er i kommuneplanen defineret som en bolig med min. 3 værelser eller
på min. 100 m². Kommuneplanen stiller krav om at mindst 30 % af boligerne er familieegnede.
Kravet stilles i kommuneplanen indenfor de her udpegede områder ved projekter med et bruttoetageareal på mere end 1.500 m².
Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt.
udstykning blive stillet yderligere betingelser.
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5.2

Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til bilparkering til ny bebyggelse i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer”. Det betyder, at der i lokalplanen skal sikres følgende:
Etageboliger …………………………….……….
Etageboliger under 60 m2 …….………………
Tæt-lav med fællesparkering …………………….

0,5 plads pr. bolig
0,25 plads pr. bolig
1 plads pr. bolig

Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus.
Det betyder, at der i lokalplanen skal sikres følgende:
Etageboliger ………………………………… 4 cykel-p-pladser pr. 100 m²
Etageboliger…………….….2 specialcykel/ladcykel pladser pr. 1.000 m²
5.3

Parkering skal etableres i parkeringskælder som vist på lokalplankort 1.

5.4

Der skal etableres adgang fra Sandgravvej til cykelparkering i parkeringskælder. Herudover kan der etableres trappeadgang til parkeringskælder
med en principiel placering som vist på lokalplankort 1.

5.5

Alle færdselsarealer skal, hvor der er forskelle i terrænniveau, sikres tilgængelighed for alle med rampe, elevator eller lign.

§ 6.

Teknisk forsyning og anlæg
Ledninger, kabler mv.

6.1

Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Se fodnote

4

Belysning
6.2

Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, så belysningen generer omboende mindst muligt.
Affald

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.
Ved opførelse af byggeri - med en installeret effekt mindre end 250 kW - som lavenergibebyggelse vil
der i henhold til Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra § 6, stk. 1.
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6.3

Affaldshåndtering til bebyggelsen skal håndteres via eksisterende nedgravede affaldscontainere foran Skovvejen 53. Det betyder, at der ikke
skal etableres affaldshåndtering inden for lokalplanområdet.

§ 7.

Terrænregulering

7.1

Terrænregulering mod vejskel mod Sandgravvej og Skovvejen må kun
ske med henblik på at etablere fri- og forarealer til bebyggelsen, der ligger
i niveau med de omkringliggende veje.

7.2

Der må kun ske terrænregulering af terrænet mod skel mod vest på op til
2 m i forbindelse med sikring af skrænt med spunsvægge, sekantpælevægge, støttemure og lignende samt i forbindelse med etablering af belægninger mellem bebyggelse og skel.

7.3

Terrænregulering mod naboskel må kun ske med henblik på at etablere
opholdsarealer i et terrænniveau, der ikke ligger højere end kote 7,5
(DVR 90). Eksisterende terrænhøjder og støttemure mod skel kan fastholdes og reetableres som hidtil. Ved etablering af opholdsarealer i et
terrænniveau, der ligger højere end det eksisterende terræn ved naboskel, skal terrænet mod skel enten gives en hældning, der ikke overstiger
1:3 eller etableres med et niveauspring, der er trukket 3 m tilbage fra skel.

§ 8.

Bebyggelsens omfang og placering m.m.
Omfang

8.1

Der må inden for lokalplanområdet opføres maksimalt 2.000 m2 etageareal.
Der kan herudover etableres kælder til parkering, cykelparkering, tekniske anlæg, opbevaringsrum og lignende.
Se fodnote 5.

8.2

Boligbebyggelsen må opføres med en dybde på højst 10 m. Se fodnote 6

8.3

Kælder må placeres inden for det område, der er udlagt hertil på lokalplankort 1. Se fodnote 7
Placering

8.4

5
6
7

Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankort 1 viste byggefelter. Byggefelterne ligger minimum 1 m fra naboskel mod matr. nr.
Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 167 beregnet af lokalplanområdets areal.
Der gøres opmærksom på, at der i bygningsreglementet indgår krav om beregning af dagslys i bygninger.
I forbindelse med fastlæggelse af areal til parkeringskælder skal der være opmærksomhed på arealbehov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning og renovation.
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1118am, Aarhus Bygrunde, og minimum 0,4 fra skel mod matr. nr.
1118ac, Aarhus Bygrunde.
8.5

Bebyggelse skal placeres i skel mod Sandgravvej.

8.6

Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal indrettes til rekreative formål eller kantzone jf. § 10.

8.7

Bebyggelsen må ikke opføres med altangange.

8.8

Der må ikke etableres fritliggende trapper og elevatortårne eller åbne
trapper bortset fra kældertrapper.

8.9

Altaner må kun etableres som indeliggende altaner.

8.10

Der gælder ingen begrænsninger for bygningsafstande i forhold til interne
skel.

8.11

Af støjmæssige hensyn skal boligbebyggelse med facade mod Sandgravvej udformes, så de enkelte boliger får minimum én side med oplukkelige vinduer, som ikke er påvirket af et støjniveau, der overstiger den
vejledende grænseværdi jf. § 11.
Højder og etageantal

8.12

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 8. Maksimal bygningshøjde er uden tilladte
anlæg og konstruktioner på tage jf. § 8.14. Fremtidig terrænkote fremgår
af skemaet herunder.
Byggefelt
I
II
III
IV
V
VI
VII

Maksimal bygningskote DVR90 varierende
18,5
11,5
20,5
11,5
24
22
18,5

Maksimalt antal etager
3
1
4
1
4
4
3

8.13

Der kan ud over det maksimale antal etager etableres tagterrasser i én
etage på tage på bebyggelse inden for byggefelt II og IV. Der må ikke
opføres overdækninger på disse.

8.14

Tekniske installationer m.v. på tage skal inddækkes og integreres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Tekniske installationer m.v. på tage må
højst have et omfang på 20 % af den enkelte bygnings tagflade og må
opføres med en højde på op til 1 m over den enkelte tagflade.

8

Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn.
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Ud over ovennævnte tekniske installationer må der på tagfladerne etableres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lignende
8.15

Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning (transformerstationer, VE-anlæg, cykelskure og lignende) skal integreres i bebyggelsen.

§ 9.

Bebyggelsens udseende og skiltning
Bebyggelsens arkitektur

9.1

Bygningernes udformning, materialer, farver og øvrige fremtræden skal
skabe en god arkitektonisk helhed med den omgivende bebyggelse. Ny
bebyggelse skal fremstå med sammenhæng i proportioner, materialevalg og udtryk. En eventuel variation i materialer og udformning skal således være konsekvent i hele lokalplanområdet.

9.2

Bebyggelse i byggefelt I, III, V, VI og VII skal opføres med saddeltag og
øst-vest vendte gavle.
Bebyggelse i byggefelt V, VI og VII skal opføres med tagterrasser indskåret i tagfladen, gennemgående fra facade til facade.
Bebyggelse i byggefelt II og IV skal opføres med fladt tag, og tagterrasser.

Materialer
9.3

Bebyggelsens primære facader skal udføres som blank mur i teglsten
og/eller skærmtegl, der fremtræder i lyse, gule nuancer.
Herudover kan facader på stueetagen inden for byggefelt I-IV samt delpartier af de øvrige facader bestå af træ, glas, stål, aluminium, begrønnede facader9 og/eller beton med en bearbejdet overflade, som sikrer
mod svamp, alger og farveændring. Delpartier må højst udgøre 30 % af
bygningens facade.
Desuden kan facader på stueetagen inden for byggefelt I-IV bestå af facadeplader i fibercement.
Endvidere må der på facader og tage anvendes energiproducerende
paneler, som er integreret i facade- eller tagdesign.

9

Ved krav om ”grøn beplantning” på facader, skal man være særlig opmærksom på brandkrav, som kan
umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”.
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9.4

Hvis facaderne overvejende udføres i tegl som teglelementer, må der
ikke være synlige gennemgående lodrette elementsamlinger, bortset fra
konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Dilatationsfugerne skal udføres i forbindelse med facadeforskydninger, skjules bag tagnedløb eller
på anden vis indarbejdes som naturlige facadeskift. Vandrette elementsamlinger skal udføres med fuger som murværket i øvrigt.

9.5

Mindre bygningsdele, som f.eks. karnapper, altaner, trappehuse, tilbagetrækninger, nicher og overdækninger, må udføres i et andet materialer og/eller i mørkere farver.

Sokler
9.6

Tage
9.7

Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,6 meter. Således skal
kældre, der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge.
Bebyggelsen skal udføres med sadeltage i princippet som vist på illustrationerne på side 8, 9 og 13. Tage skal have en hældningsgrad på
mellem 40-50 grader. Bebyggelse i 1 etage og de lavere dele af bebyggelsen inden for byggefelt V-VII, der etableres som ophold i facaderækken jf. § 9.2, skal udføres med tagterrasser.

9.8

Bygningernes tage må dækkes med tegltagsten, betontagsten eller
teglshingles i nuancer, der tilsvarer facadernes hovedmateriale.

9.9

Der må ikke etableres udhæng på tage. Der kan dog opsættes synlig
tagrende.

9.10

Solfangere og solceller
Solfangere må maksimalt udgøre 1/3 af hver tagflade.
Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang f.eks. hele ejendommens tagflade, såfremt anlægget udføres som en integreret del af
bygningens arkitektur.

9.11

Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektangler eller kvadrater på den enkelte tagflade.

9.12

Etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage, må kun ske på
sadeltage og anlægget skal placeres på det enkelte tags primære tagflade med samme hældning som taget. Anlægget må ikke være hævet
mere end 15 cm over tagfladen. Se fodnote 10.

9.13

Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af
solceller og solfangere på facader og tage må ikke benyttes

10

Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste.
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reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener
for omgivelserne.
Vinduer og døre
9.14

Vinduer og døre skal udformes enten let tilbageliggende i forhold til facaden eller med fremskudte inddækninger, i princippet som vist på illustrationen på side 9.

9.15

Vinduer og døre skal udformes med karme i metal, komposit eller træ.
Der må ikke anvendes plastikmateriale. De skal være i mørke nuancer
og/eller i umalet træ, der er tilpasset bygningens hovedmateriale.

9.16

Vinduer over stueetagen skal for hver etage og for hvert byggefelt placeres i samme højde, så overkanten danner en lige horisontal linje på
den enkelte bygning.

9.17

Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige
1/3 af tagfladens længde.

9.18

Kviste skal placeres nedskåret i tremplen mellem bebyggelsens facade
og tagflade.

9.19

Vinduer i skel mod syd skal udformes med matteret glas for at hindre
indbliksgener til nabohaver. Vinduer kan dog udformes med klart glas,
såfremt de er placeret min. 1,4 m over gulvhøjde.

9.20

Gavlfacader mod Nordre Kirkegård skal være uden åbninger for at hindre indbliksgener.

Altaner og tagterrasser
9.21

Altaner, tagterrasser og lignende bygningsdele skal fremtræde som integrerede dele af arkitekturen i den enkelte bygning og have et ensartet
præg.

9.22

Indeliggende altaner i tag med hældning må ikke rage ud over husets
facade i princippet som vist på visualiseringen side 9 og 13.

9.23

Indeliggende altaner i tag med hældning skal placeres nedskåret i tremplen mellem bebyggelsens facade og tagflade.

9.24

Værn om tagterrasser og taghaver skal enten gives et spinkelt, diskret
udtryk og fremstå helt eller delvist transparent eller udformes med facadens hovedmateriale.
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9.25

Værn ved sydvendte indeliggende altaner og tagterrasser må ikke placeres nærmere facade end 1 m for byggefelt VI og VII.

9.26

Døre til altaner skal tilpasses ejendommens arkitektur og gives en udvendig farve og overflade som øvrige døre og vinduer.
Elevatortårne og tekniske anlæg

9.27

Elevatortårne og trappehuse skal udformes, så disse integreres i bygningen.
Parkeringsanlæg

9.28

Hvis der etableres høje kældre til parkering, skal mindst 60 % af facadearealet dækkes ved begrønning med stedsegrønne planter eller ved
jordpåfyldning og stedsegrøn beplantning.
Skiltning

9.29

Der må ikke opsætte reklameskilte på facader.

9.30

Der må ikke opsættes skilte på ubebyggede arealer, bortset fra mindre
henvisningsskilte med færdselsmæssige formål ved indkørsel til området.

9.31

Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og facadens bygningsdetaljer.

9.32

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.

9.33

Der må ikke etableres sammenhængende skiltning, der strækker sig
over flere bygninger.

9.34

Udhængsskilte skal placeres i en højde, så færdslen ikke generes og
ikke over etageadskillelse mellem stueetage og 1 etage.

9.35

Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Markiser der kan sammenfoldes skal i deres udformning tilpasses bygningens arkitektur og vinduesopdeling.

9.36

Der må ikke opsættes pyloner, beachflag eller lignende i lokalplanområdet.

9.37

Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud lysende.
Øvrige bestemmelser
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9.38

Belysning på facader skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og være afskærmet og nedadrettede, så belysningen ikke generer omboende.

9.39

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 udtryk og må ikke være synlige set fra de omkransende veje og
fra kirkegården, og må ikke rage op over facadens brydning med taget.

§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning
Opholdsarealer
10.1.

Inden for lokalplanområdet skal der etableres egnede opholdsarealer
svarende til mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal.
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11.
Opholdsarealer kan etableres på terræn, på tag af parkeringskælder, på
altaner og/eller på tagterrasser.
Fælles opholdsarealer skal placeres som vist på lokalplankort 1, og skal
udgøre min. 15% af lokalplanområdets areal. Se fodnote 11.

10.2

Opholdsarealerne på terræn/p-kælder skal have en rekreativ karakter og
indrettes med en variation af plantebede, opholdsøer og lignende samt
grønne og belagte arealer. Minimum 10 % af opholdsarealerne skal etableres og fastholdes som græsarealer og der skal være minimum 2 træer
inden for opholdsarealet foruden den afskærmende beplantning.

10.3

Opholdsarealer på tag skal indrettes med plantekasser og lignende.

10.4

Der udlægges areal til en afskærmende hegnsbeplantning i skel mod nabohaver mod øst som vist på lokalplankort 1. Hegnsbeplantningen skal
virke afskærmende mellem lokalplanområdet og nabohaverne. Hegnsbeplantningen skal bestå af en hækbeplantning suppleret med minimum
5 træer som vist på illustrationsplanen. Hegnsbeplantning skal ske med
hjemmehørende arter. Eksisterende beplantning kan indgå i den afskærmende hegnsbeplantning.
Ved fældning og vedligehold af hegnsbeplantningen skal der ske genplantning af hjemmehørende arter.

11

Bebyggelsens bolig- og erhvervsetageareal opgøres med baggrund i bolig- og erhvervsenhedernes samlede bruttoareal.
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10.5

På friarealet, der ligger ud mod Skovvejen, skal der plantes et træ som
vist på illustrationsplanen. Desuden skal der indrettes siddepladser, etableres lav beplantning og belægning af stenmel eller chaussésten.
Træ og øvrig beplantning skal ske med hjemmehørende arter. Ved fældning og vedligehold af træ og øvrig beplantningen skal der ske genplantning af hjemmehørende arter.
Støjafskærmning

10.6

Støjafskærmning af opholdsarealer på altaner eller tagterrasser skal enten gives et spinkelt, diskret udtryk og fremstå helt eller delvist transparent eller udformes med facadens hovedmateriale. Støjafskærmning må
maksimalt have en højde på 1,5 meter.
Beplantning

10.7

Lav beplantning som græs, buske o. lign. skal plantes i et plantebed
med en dybde på min. 0,5 m.

10.8

For træer plantet i befæstede arealer eller på dæk over p-kælder skal
der være min. 12 m3 rodvenligt bærelag pr. træ. Heraf skal minimum 1,5
x 1,5 meter være åbent muldbed. Heraf kan en del anlægges som rodvenligt bærelag under befæstelse. 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.
Bedet skal være min. 1 m dybt, og overkant af bedet må højst placeres
0,6 m over de befæstede arealer.
Tekniske anlæg og affald

10.9

Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning skal integreres i
bebyggelsen.
Regnvandshåndtering

10.10

Hvis der samlet set befæstes mere end 40 % inden for lokalplanområdet,
skal regnvandet forsinkes i et rørbassin eller lignende. Se fodnote 12

§ 11. Støjforhold
Vejtrafikstøj - udendørs

12

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et notat om regnvandshåndtering, der kan rekvireres os
Aarhus Vand.
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11.1

Bebyggelsen langs Sandgravvej og Skovvejen vil blive påvirket af et støjniveau, der overstiger Lden 58 dB. Bebyggelse til boligformål skal derfor
indrettes, så de enkelte boliger får min. en side med oplukkelige vinduer,
som ikke er påvirket af et støjniveau, der overstiger Lden 58 dB.

11.2

Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB.
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 vejtrafikstøj i sove- og opholdsrum med ensidig facade til Skovvejen, ikke
overstiger 46 dB Lden med åbent vindue.

§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny
bebyggelse
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
Bil- og cykelparkering er anlagt med et omfang nødvendig for antallet
af opførte boliger, jf. § 5,
Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted,
Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret med et omfang nødvendigt for den enkelte bebyggelse, jf. § 10 samt etableret og beplantet i
overensstemmelse med bestemmelserne i § 10, se fodnote 13,
Den i § 10 nævnte regnvandshåndtering og højvandssikring er etableret,
Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støj- og vibrationsgrænser er overholdt, både i forhold til bebyggelse og de udendørs opholdsarealer.

§ 13. Servitutter
Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser
i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20:

13

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.
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På matr.nr. 1118i, Aarhus Bygrunde.
23.12.1886 914171-63. Dok om hegnspligt
26.06.1944 914172-63. Dok om bebyggelse, benyttelse mv
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen.
Kommuneplanen

Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget.
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 040302BO - Trøjborg, og helt i byzone. Rammeområdet er udlagt til boligformål i 4 etager.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplanens rammer
Lokalplanen og andre planer

••••••••• Lokalplanområdet
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Overordnede vej- og stiforhold
Trafikplan for Aarhus Midtby, samt Mobilitetsplan for Aarhus Midtby danner grundlag for den overordnede trafikplan for området. Området på Sandgravvej grænser
op til Skovvejen, der i Trafikplan for Aarhus Midtby og i Mobilitetsplan for Aarhus
Midtby er defineret som ’adgangsvej’. Skovvejen havde i 2012 (seneste måling) en
årsdøgnstrafik på ca. 14.000 biler pr. døgn.
Vejadgang til boligbebyggelsen er planlagt til at foregå via den nuværende Sandgravvej, med vejadgang til Skovvejen. Der etableres en parkeringskælder med bilog cykelparkering. Adgang til p-kælder vil blive fra den inderste del af Sandgravvej, i nr. 5. Antallet af p-pladser, der etableres i p-kælder, vil øge antallet af p-pladser i området i forhold til i dag en smule. Biltrafikmængden forventes ikke at ændres nævneværdigt i forhold til i dag. Der er vestresvingsbane fra Skovvejen sydfra til Sandgravvej.
Stimæssigt grænser området op til det udpegede cykelrutenet, med cykelsti mod
nord til Risskov – der er derfor gode cykelforbindelser både nordfra og til/fra Midtbyen. Der er stiforbindelse (trappe) til Nordre Kirkegård, som giver adgang hertil.
Stiforbindelsen opretholdes i projektet. Området hører til skoledistrikt Skovvangsskolen. Nuværende cykelstier vil i tilfredsstillende grad kunne benyttes. Stiadgangen til Nordre Kirkegård fra området, vil ligeledes kunne benyttes som skolevej.
Fra det overordnede vej- og stinet har lokalplanområdet gode forbindelser til midtbyen, til bydelscenteret Trøjborg og til en lang række arbejdspladser langs Randersvej, der i kommuneplanen er udpeget som vækstakse. Desuden har området
god forbindelse til Skovvangsskolen og dagtilbuddene på Trøjborg.

Naturbeskyttelsesinteresser
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet.

Arkæologiske forhold
Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af lokalplanområdet med det
formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet
af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1).
Der er ingen registreringer af fortidsminder på arealet, og da der dels er tale om et
mindre område og dels om et område, der må formodes at være forstyrret af moderne byggeri, anser Moesgård Museum det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet.
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),
Lokalplanen og andre planer
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Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte,
eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Kommuneatlas Aarhus
Sandgravvej 3-5 er udpeget som en bevaringsværdig bebyggelse. Bebyggelsen er
opført i 2 etager og saddeltag, og med facader i gult tegl med ornamentik og relieffer
i rødt tegl. Bygningen er registreret i SAVE-registreret med middel bevaringsværdi
på 4. Bygningen er markeret på lokalplankort 2.
Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er i kommuneplanen optaget som bevaringsværdige bygninger. Denne registrering og klassificering fremgår af Kommuneatlas Aarhus. I SAVE-registreringen er bygninger opført før 1940 vurderet på en
skala fra 1-9, hvor 1 står for den højeste bevaringsværdi.
Lokalplanen giver mulighed for at nedrive denne bebyggelse og erstatte den af ny
bebyggelse.
Planlægningen er sket ud fra en helhedstænkning, hvor de forskellige interesser
vægtes op mod hinanden. En nedrivning af de eksisterede bygninger muliggør en
boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse. Dette vurderes at være en
løsning, der samlet set giver den bedste kvalitet i byudviklingen af området.

Vandindvindingsinteresser
Området ligger udenfor OSD og indvindingsoplande og der er således ingen nuværende eller fremtidige indvindingsinteresser.

Spildevand og regnvand
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland P037G,
og er fælleskloakeret. Ved udførelsen af lokalplanen skal alt omlægning af
eksiste-rende kloak inden for området etableres som separatsystem frem til skel i
over-ensstemmelse med Aarhus Kommunes strategi for adskillelse af regn- og
spilde-vand.
Plan for regnvandshåndtering
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en strategi for regnvandshåndtering, der sandsynliggør, at kravene til afledning overholdes.
Området er så befæstet, at afløbsmængden overskrider den max. tilladelige
afled-ning. Derfor skal der etableres et forsinkelsesbassin, som kan rumme
vandmæng-derne.
Det foreslås i strategien, at regnvandsbassinet etables som et nedgravet rør
med en diameter på 1000 mm og med en længde på omtrent 13 m. Røret
etableres mellem parkeringskælderen og naboskel mod syd. Bassinet kobles til
de eksiste-rende regnvandsledninger i vejen.
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Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et notat om regnvandshåndtering,
der kan rekvireres os Aarhus Vand.
Spildevand
Husspildevand skal afledes til Marselisborg Renseanlæg via eksisterende stik til
fællesledningen i Sandgravvej.
Regnvand
Regnvand skal afledes til nyt regnvandsstik til hovedledningen i den nederste del
af Sandgravvej. Regnvandssystemet afleder til Aarhus Bugten.
For at reducere regnvandsafledningen mest muligt bør asfalt, fliser og lignende
arealer med væsentligt bidrag til afledning af overfladevand minimeres. Overstiger
afløbskoefficienten for området det eksisterende skal den ekstra regnvandsafledning fra området som udgangspunkt holdes lokalt og bør nedsives, hvor det er muligt – fx via permeable belægninger, beplantede bede og træplantegruber, faskiner, grønne arealer, grøfter eller andre LAR-løsninger. I det omfang regnvandet
ikke nedsives, skal det i stedet forsinkes, såfremt det overstiger den tilladte afløbskoefficient. Der skal til dette formål dimensioneres anlæg, der kan tilbageholde eller eventuelt forsinke op til en klimafremskrevet 10 års regnhændelse. Der skal i
øvrigt tages hensyn til lokale forhold, herunder eventuel jordforurening og jordens
nedsivningsevne.
Ved etablering af grønne tage, vandrender, spejlbassiner el.lign. kan regnvandet
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 findes yderligere inspiration til håndtering af regnvand på Aarhus Kommunes hjemmeside: https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/miljoe-ogkloak/vand-og-kloak/hvad-goer-du-med-dit-regnvand/
Ekstremregn
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 tilstrømmende overfladevand fra områder uden for lokalplanområdet.
Der skal herunder tages højde for, at vandet ved ekstremregn og tøbrud ledes
væk fra kældre og øvrige sårbare elementer, 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. Græsarealer og øvrige egnede dele af opholdsarealer og gårdrum mm. bør derfor i videst muligt omfang etableres forsænket i
forhold til det omgivende terræn samtidig med at det sikres, at vandet ledes til
disse arealer under ekstreme regnhændelser, og at arealerne efterfølgende kan
tømmes igen.
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Det skal i øvrigt sikres, at planlagt byggeri / terrænbearbejdning inden for området
ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen uden for området.
I øvrigt henvises til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og retningslinjerne formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk/oversvømmelse.
Øvrigt og tilladelser
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der skal overtages af Aarhus
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand, og
at eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra
Aarhus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på:
https://www.aarhusvand.dk/erhverv/byggemodning/vand/
Eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vandmiljø og
Landbrug, vandognatur@mtm.aarhus.dk.
Der skal søges om tilslutningstilladelse i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S,
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne.
Stormflod og fremtidige havvandsstigninger
Da lokalplanområdet ligger tæt på havet, skal der tages højde for den forventede
stigning i havspejlniveauet, samt de hyppigere og højere ekstremvandstande som
følge af klimaændringer. Der er i 2006 målt en vandstand på 162 cm over normalt
havniveau i Aarhus Havn. Nyeste viden vedrørende kommende havspejlsstigninger vil give stormflodsvandstande ved Aarhus Havn / Aarhus’ kyst på 211 cm i år
2050 og 268-346 cm i år 2100, og endnu højere ved bølgepåvirkning.
Lokalplanområdet ligger i omkring kote 6,0, så det forventes ikke at et stigende
havniveau vil påvirke området.
Det anbefales at sikre eventuelle kældre mod tilbageløb af vand fra de rørsystemer, de måtte være koblet på (og særligt ved eventuel tilkobling til fælleskloaksystem). Såfremt kælder ønskes nedgravet, skal der desuden tages hensyn til eventuelt behov for dræning af grundvand. Det må forventes at grundvandet i området
er forurenet, hvilket udløser krav til håndteringen af vandet, inden der kan gives tilladelse til tilkobling til kloak.

Kystnærhedszonen
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen, hvilket ifølge
Lov om Planlægning § 16, stk. 4 betyder, at der skal redegøres for lokalplanens
visuelle påvirkning af kysten.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 4 etager og med bebyggelseshøjder på op til kote 24 (DVR90). På den nordlige side af Sandgravvej
ligger en karrébebyggelse på 5 etager og med bebyggelseshøjder, der er en
smule højere end denne lokalplans byggemuligheder. På den østlige side af
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Skovvejen mellem lokalplanområdet og kysten ligger er der opført et nyt projekt på
4 etager og med bebyggelseshøjder på op til kote 20,7 (DVR90). Mellem lokalplanområdet og kysten længere mod øst ligger der også både lystbådehavnen
med tilhørende bebyggelse og Aarhus Ø med en række bebyggelser i mere end
10 etagers højde.
På denne baggrund vurderes det, at lokalplanens visuelle påvirkning af kysten på
dette sted er begrænset.

Forureningsforhold – Jord
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 19. februar 2018 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet.
Områdeklassificering
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med analysepligt.
Det betyder, at området 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.

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. Da
hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, skal eventuel jordflytning herfra forudgående anmeldes til Center for Miljø og Energi.

Støjmæssige forhold
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser.
Området er primært støjbelastet af vejtrafikstøj fra Skovvejen og i mindre grad fra
Sandgravvej.
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der også udarbejdet et støjnotat, der
viser konsekvenserne af vejstøj på den planlagte bebyggelse og de tilhørende opholdsarealer.
Støjberegningerne viser:
• At vejtrafikstøjniveauet på facaderne er beregnet op til 66 dB Lden
• At alle boliger mindst har én facade, hvor trafikstøjniveauet ikke overstiger
58 dB Lden
• At de udendørs opholdsarealer kan udlægges, så trafikstøjniveauet ikke
overstiger 58 dB Lden
Lokalplanen og andre planer
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Støjnotatet forudsætter, at enkelte af de udendørs opholdsarealer nærmest Skovvejen afskærmes med et værn på 1,2 m. Dette værn er indarbejdet i lokalplanen
som en mulighed.
Notatet anbefaler desuden, at klimaskærmen på de facader, hvor trafikstøjen overskrider 58 Lden, bør dimensioneres, så kravene til indendørs trafikstøjniveau er overholdt.

Lugt, støv og anden luftforurening
Aarhus Kommune har ud fra viden om virksomheder og anlæg i nærheden af lokalplanområdet vurderet, at der ikke er sandsynlighed for påvirkning af området over
miljøstyrelsens vejledende grænser. Den eneste kendte potentielle lugtgene er en
periodisk lugtgene fra 2 fiskerøgerier på Pakkerivej i en afstand af ca. 70-90 meter
fra lokalplanområdet.
Det er derfor ikke nødvendigt at tage hensyn til lugt, støv eller luftforurening i forbindelse med lokalplanbestemmelserne.

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 karakteristika 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 konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af
kravet om miljøvurdering, idet planen 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:
For Lokalplan nr. 1110, der udelukkende omfatter et mindre område på lokalt plan,
er de væsentligste punkter vurderet ud fra kriterierne i bilag 3. De vurderede påvirkninger berører emnerne: Kulturarv, Arkitektoniske forhold samt Befolkning og
Sundhed.
Påvirkningerne er vurderede til ikke at være væsentlige. Dermed er der ikke krav
om en miljøvurdering af planen.
De væsentligste opmærksomhedspunkter i vurderingen har været:
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 Området vurderes arkitektonisk at indgå i en helhed med den omgivende
bebyggelse, som overvejende består af sammenbygget bebyggelse med
forskellige bygningshøjder og -forskydninger samt varieret arkitektur. De
fremtidige funktioner vurderes desuden at virke tryghedsfremmende og
have en positiv effekt på det sociale liv i området.
 Samtidig vurderes mulighederne for indpasning og udformning af ny bebyggelse ift. bebyggelsesstruktur og bygningsmaterialer at ske under hensyntagen til de bevaringsværdige byggeforeningshuse på Skovvejen og karrébebyggelsen Skovvejen 55.
 Der er sket en bygningsmæssig tilpasning til terræn, omgivende landskab
og beplantning. Lokalplanen sikrer, at der forsat vil være kig fra kirkegården
og ud mod vandet. Dette gøres ved at placere bebyggelsen, så den ikke
opføres som lukket bebyggelse, men derimod har kiler hvor der er terrasser. Der er udarbejdet visualiseringer, der belyser udsigtsforholdene og bebyggelsens forhold til omgivelserne i øvrigt.
 Sandgravvej 3-5 er bevaringsværdige. Sandgravvej 3-5 fremstår som én
bygning og som en sund bygning med stor fortælleværdi, trods nyere kviste
og ændringer ved enkelte vinduesåbninger i nord og syd facaderne. Bygningen vurderes væsentlig i gadens / nærområdets samlede udtryk og bidrag til ”balance” mellem nyt og gammelt.
Lokalplanen giver mulighed for at nedrive denne bebyggelse og erstatte
den af ny bebyggelse.
Planlægningen er sket ud fra en helhedstænkning, hvor de forskellige
interesser vægtes op mod hinanden. En nedrivning af de eksisterede
bygninger muliggør en boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse.
Dette vurderes at være en løsning, der samlet set giver den bedste kvalitet
i byudviklingen af området.
 Der er foretaget studier af skyggepåvirkninger af mulighed for ny etagebebyggelse. Skyggestudierne er foretaget for sommersolhverv (den 21.6.), efterårsjævndøgn (den 21.9) og vintersolhverv (den 21.12). Skyggestudierne
angiver den maksimale slagskygge på disse tre udvalgte dage, og skyggens bevægelse hen over døgnet på udvalgte tidspunkter. Som det ses af
skyggediagrammerne, vil ny bebyggelse kun i meget begrænset omfang
føre til øget skyggepåvirkning af haverne mod øst, mens den i lidt højere
grad vil føre til øget skyggepåvirkning af Sandgravvej og bebyggelsen nord
herfor. Ny bebyggelse vil altså med hensyn til skygger og indblik i et vist
omfang påvirke de omkringliggende bebyggelser og deres udendørs opholdsarealer, da ny bebyggelse muliggøres inden for et tæt byområde. Det
vurderes imidlertid, at ny bebyggelse indpasses i den eksisterende bystruktur, og at skyggepåvirkningerne og indbliksgenerne ikke er mere omfattende, end man almindeligvis må forvente i et tæt byområde.
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Skyggediagrammer sommer. Til venstre ses eksisterende forhold og til højre ses fremtidige forhold. Øverst kl. 9, dernæst kl. 12, 14, 17 og 20.
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Skyggediagrammer efterårsjævndøgn. Til venstre ses eksisterende forhold og til højre ses
fremtidige forhold. Øverst kl. 9, dernæst kl. 12, 14, 17 og 20.
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Skyggediagrammer vinter. Til venstre ses eksisterende forhold og til højre ses fremtidige
forhold. Øverst kl. 9, dernæst kl. 12, 14, 17 og 20.
Lokalplanen og andre planer
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Kollektiv trafik
Området har i dag og fremadrettet god tilgængelighed til kollektiv trafik. Området
betjenes i dag af busrute 17, der giver forbindelse til midtbyens knudepunkter.
Med åbningen af letbanen mod Grenaa, vil området ligge ca. 400 meter fra Østbanetorvet Station, hvor man nemt og hurtigt kan komme både til midtbyen og
nordpå.

Skole- og institutionsforhold
Da lokalplanen giver mulighed for et begrænset antal af nye boliger, forventes det
ikke at nærværende lokalplan får kapacitetsmæssige konsekvenser for dagtilbudsog skoleområdet.
Området ved Sandgravvej er beliggende i Skovvangskolens skoledistrikt, i Skovvang-Samsøgade anvisningsdistrikt hvor der, som følge af byrådets strategi om
byfortætning, ligesom i resten af midtbyen, er stigende børnetal. Det skal derfor
bemærkes, at de mange nye familieboliger, som opføres i anvisningsdistriktet,
medfører store udfordringer i forhold til at sikre pasningsgarantien.
Der er følgende institutioner i nærområdet:
• Skovvangskolen med SFO på adressen Skovvangsvej 150
• Privat skole på Skt. Johannes Alle 4 (N. Kocks Skole)
•

Trøjborg Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser
o Aldersrovej 21
o Barthsgade 20
o Herluf Trolles Gade 6
o Herluf Trolles Gade 23
o Otte Ruds Gade 26
o Peder Skrams Gade 43

•

Skovvangen Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser
o C.F.Jessens Vej 7
o Kornbakke Alle 56
o Kornbakke Alle 58
o Kornbakke Alle 58 (Dagplejen)
o Skovvangsvej 199
o H.P Christensensgade 3
o Kornbakke Allé 60

•

Selvejende dagtilbud på følgende adresser
o Bethesdavej 81 (Ellengårdens Børnehus)
o Lauge Kochs Vej 2 (Lauge Kocks Børnehave)
o Risvang Alle 27 A (Riisvangen)
o Trøjborgvej 66 (Skt. Johannes Børnehave)

Lokalplanen og andre planer

Lokalplan nr. 1110

40

Tilladelse fra andre myndigheder
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder.

Teknisk forsyning
Elforsyning sker fra:
KONSTANT Net A/S
Dusagervej 22
8200 Aarhus N
Mail: kontakt@konstant.dk
Vandforsyning sker fra:
Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Mail: aarhusvand@aarhusvand.dk
Varmeforsyning kan ske fra:
AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Mail: affaldvarme@aarhus.dk
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid
gældende betingelser.
Hvis byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens §
19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra lokalplanens § 6, stk. 1.
Kloakforsyning sker ved:
Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Mail: aarhusvand@aarhusvand.dk
Affaldshåndtering skal ske ved:
AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1,
8210 Aarhus V
affald@aarhus.dk
Bebyggelsen er beliggende i et område omfattet af den offentlige løsning for husholdningsaffald, ved offentlige nedgravede beholdere til hhv. restaffald, papir/pap
og glas/plast/metal. Beboerne i den fremtidige bebyggelse kan bl.a. benytte de
nedgravede beholdere i Sandgravvej.
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Byggeri
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ansøgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk

Veje
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområdet (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet 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 byggeeller 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.
§ 13 bestemmer, at den/de i paragraffen nævnte servitutter ophæves.
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder 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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