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Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé,  

Hasselager 
 

 
                    

I forbindelse med denne høring har vi desværre konstateret en fejl i det 
udsendte brev. Høringsperioden er kun 4 uger og ikke 8 uger. Hørings-
perioden slutter derfor den 5. november 2020. 
 
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af 
det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 80 til 
Kommuneplan 2017. Planen betyder, at området kan anvendes til erhverv 
med miljøklasse 1-3. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Ho-
vedbiblioteket – Dokk1 
 
fra torsdag den 8. oktober 2020 
 

Miljøvurdering 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommu-
neplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne 
ikke vurderes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljø, jf. lovens § 8, 
stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets rede-
gørelse under – Lokalplanen og andre planer. 

 
Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse 
kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
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Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen 
i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 
8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodnin-
gen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggø-
relsen af denne afgørelse. 
 

Dine muligheder 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til 
forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder 
på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også 
sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter 
den 5. november 2020. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. 
 
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som ud-
gangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle hørings-
svar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse 
med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefon-
nummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit hørings-
svar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over 
hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du 
er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 
 

Lokalplanens indhold 
For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. 
formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk for-
syning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, op-
holdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for 
ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensati-
oner fra andre myndigheder. 
  

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirk-
ning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der 
foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse 
af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gæl-
der, 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 kommu-
nen 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. 
 

mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
https://deltag.aarhus.dk/hoering
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Ophævelser 
Del af Lokalplan nr. 157 (PlandID 1165775) vil blive ophævet ved den ende-
lige vedtagelse af Lokalplanen. 
 

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til hver husstand 

(ældste person) og virksomhed. Såfremt der er andre i husstanden og/eller virk-

somheden, der har behov for at have kendskab til dette brev, bedes du orientere 

dem herom. 
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Om dette hæftes indhold 
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, byg-
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v. 

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen 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: 

C.F. Møller Architects 
Europaplads 2 
8000 Aarhus C 

Vedtagelsesdatoer 
Forslag til Lokalplan nr. 1136 er godkendt af Aarhus By-
råd den 23. september 2020 

Forslaget er offentlig fremlagt fra den 8. oktober 
til den 5. november 2020 

Her ligger lokalplanområdet 

• 

http://www.aarhus.dk/lokalplaner
mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
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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 i Hasselager, der mod øst grænser op til et 
erhvervsområde, mod vest og syd til det åbne land og mod nord afgrænses af jern-
banen, den jyske længdebane (Aarhus-Skanderborg). 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 3,7 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt 
ejet og beliggende i landzone. 
 

Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet er i dag et dyrket landbrugsareal, og landskabet er et småbakket 
morænelandskab med bakkedrag og lavninger. Fra højdedragene er der er udsigt 
over Århus Ådal mod nordøst, Århus Bugt mod øst og Jelshøj mod sydøst.  
 

 
Figur 1. Luftfoto af området set mod nord. Lokalplanområdet er markeret med rød stiplet linje  

 
Landskabets lavninger indeholder vandhuller hvoraf flere er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens §3, der sammen med levende hegn og krat udgør raste- og overvint-
ringssteder samt ynglepladser for Stor Vandsalamander, der er omfattet af EU-Ha-
bitatdirektivets bilag IV.  
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På grundens nordlige del ligger et større regnvandsbassin, der ligeledes er omfattet 
af §3 beskyttelse.  

 

 
Figur 2. Regnvandsbassin omfattet af §3 beskyttelse, beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet 

 
Et levende hegn i øst-vestgående retning markerer et gammelt markskel i grænsen 
til nabomatriklen mod vest. Herudover er der enkelte mindre buske og krat i lokal-
planområdet og lav beplantning på brinken af det nordlige vandhul.  
 

 
Figur 3. Lokalplanområdet set mod nordvest 
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I det tilgrænsende område mod øst er der erhvervsbebyggelse af forskellige typer, 
mens der nordøst for jernbanen er et boligområde. Vest og nord for lokalplanområ-
det er der spredte gårdbebyggelser i det åbne land, hvor også Genvejen, der er en 
vigtig indfaldsvej til det sydlige Aarhus, løber. 
 

 
Figur 4. Udsigt fra lokalplanområdet set mod syd 
 

Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Aarhus Vand, om at 
opføre et nyt domicil med plads til alle virksomhedens medarbejdere, som i dag er 
spredt på 2 forskellige adresser i Viby. Domicilet skal være daglig arbejdsplads for 
ca. 180 kontorbaserede medarbejdere og ca. 80 servicemedarbejdere, der arbejder 
i værksteder og lagre samt vedligeholder forsyningsområdets installationer. 
 
Aarhus Vands nye domicil vil blive det første byggeri i et fagligt fællesskab kaldet 
”Innovationsdistrikt for vandteknologi”, der samler danske og internationale virksom-
heder, der alle har fokus på vandteknologi. Innovationsdistriktet skal understøtte 
udvikling og samarbejde i den danske vandbranche og give mulighed for synergier 
og udveksling af viden såvel som fysiske faciliteter. 
 
Etableringen af Innovationsdistriktet sker med baggrund i en helhedsplan udarbej-
det for et større område i forlængelse af Aarhus Vands matrikel, som vist på planen 
på figur 6. Helhedsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende landskab med ku-
peret terræn, vådområder og beskyttet natur, og samler byggefelterne omkring et 
markant landskabsrum der løber fra syd til nord, hvor det afrundes af Aarhus Vands 
domicil.  
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Nærværende lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med helhedsplanen for 
Innovationsdistriktet, så sammenhængen mellem Aarhus Vand og fremtidige virk-
somheder sikres, og så helhedsplanens hovedgreb- og principper afspejles i domi-
cilets placering og udformning.  

 

Figur 5. Oversigtsplan der viser lokalplanområdet og det tilstødende Innovationsdistrikt for vandteknologi 

 
Mål  

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres et moderne domicil der kan 
indgå som en væsentlig del af det kommende Innovationsdistrikt, og samtidig fun-
gere som en levende og dynamisk arbejdsplads, der kan styrke det daglige samar-
bejde og fremme en fælles virksomhedskultur i Aarhus Vand. 
 
Lokalplanen har fokus på at skabe en høj grad af synergi mellem bygning og det 
omgivende landskab, samt rum der både ude og inde kan understøtte virksomhe-
dens brede variation af funktioner og faglige fællesskaber. 
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Det er herudover hensigten med lokalplanen at sikre bestanden af Stor Vandsala-
mander i området. Vådområder og krat skal indgå i en sammenhængende grøn 
struktur, dels som et rekreativt element for området, der skaber helhed og kvalitet, 
og dels som yngleplads for Stor Vandsalamander.  
 

 
Figur 6. Diagrammatisk helhedsplan for Innovationsdistrikt for vandteknologi og Aarhus Vand domicil – ikke 
målfast 
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Planens hovedtræk  
 
Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål, og giver mulighed for opførelse af 
ny bebyggelse i 1-4 etager foruden kælder.  
 
Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder, som vist på lokalplankortet. Delområde 
I indeholder byggefelter til ny bebyggelse samt opholds-, service- og parkeringsare-
aler, delområde II udlægges til friareal i form af et vandhul, omfattet af naturbeskyt-
telseslovens §3, mens delområde III udlægges til friareal samt service- og parke-
ringsareal. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal bygningshøjde, etageantal og 
arkitektonisk udtryk for de enkelte byggefelter, samt bestemmelser for karakteren af 
udendørsarealer i lokalplanområdet. 
 
Samlet set må der i lokalplanens delområde I opføres maks. 11.500 m² etageareal, 
svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 44.  
 
Lokalplanområdets primære bebyggelse opføres som én bygning bestående af fire 
sammensatte bygningskroppe, der afspejler bygningens funktionelle opdeling. Byg-
ningskroppene har forskellige højder med værksteds- og servicehaller i 2 etagers 
højde og administrationsbygningen i 4 etager. Herudover etableres mindre bygnin-
ger som lagerfaciliteter og pavilloner. 
 
 

 
Figur 8. Illustrationsplan for Aarhus Vand domicil – ikke målfast.  
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Bebyggelse i lokalplanområdet skal fremstå med et gennemgående facadeudtryk, 
på nær enkelte, udvalgte facader der udføres i et særligt signaturmateriale. 
Facader med signaturmateriale skal afspejle virksomhedens forbindelse til vand, og 
udføres i materialer, der i udtryk fremstår som arkitektoniske abstraktioner af van-
dets overflade. Øvrige facader skal fremstå med et afdæmpet og ensartet udtryk i 
mørke farvenuancer.  
 
Bebyggelsen placeres i lokalplanområdets sydlige del, som afrunding af det tilstø-
dende erhvervsområde Innovationsdistriktet, og viderefører intentioner og princip-
per fra helhedsplanen for Innovationsdistriktet i form af f.eks. landskabstræk, grønne 
parkeringsøer og stisystem der forbinder rekreative områder. Beskyttede vandhuller 
i Innovationsdistriktet og lokalplanområdet hægtes sammen af et ubrudt grønt for-
løb, der sammenbinder og tydeliggør vådområderne som landskabselement.  
 
Bebyggelsens administrationsbygning er orienteret mod Innovationsdistriktet, og vil 
derfor fremstå som Aarhus Vands ansigt udadtil og som en del af det faglige fælles-
skab mellem de kommende virksomheder i Innovationsdistriktet. 
 
Lokalplanen sikrer, at der i lokalplanområdet etableres gode opholdsarealer på ter-
ræn. Det omkringliggende landskab skal bevare sin naturlige, lysåbne karakter, og 
lokalplanområdets beplantning skal bestå af hjemmehørende arter. 
 
Lokalplanen sikrer, at vandhullet omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 bevares og 
plejes i overensstemmelse med den udarbejdede plejeplan. Lokalplanen sikrer lige-
ledes, at ophold og ynglesteder for Stor Vandsalamander bevares, og at der skabes 
uhindret passage mellem disse. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for terrænregulering på 
op til +/- 2,5 meter i forhold til eksisterende terræn i nærmere afgrænsede områder. 
Terrænreguleringerne foretages primært for at kunne integrere bebyggelsen i land-
skabet, samt for at etablere niveaufri færdsels- og servicearealer og niveaufri over-
gange mellem bebyggelse og servicearealer. 
 
Lokalplanområdet har vejadgang fra Hasselager Centervej. Parkeringsarealer etab-
leres på terræn som tre separate områder i forbindelse med ankomstområde og 
fordelingsvej øst for bebyggelsen. Cykelparkering etableres i overdækkede arealer 
integreret i bygningen eller på terræn.  
Nord for bebyggelsen skal der etableres færdsels- og servicearealer til drift, logistik, 
af- og pålæsning og lign. funktioner i forbindelse med værksteder og servicehaller. 
 
Regnvand tilbageholdes delvist under jorden i bærelag og bassinanlæg og delvist 
på terræn, primært i form af render, trug eller i vejprofil. Lokalplanen udlægger også 
et areal på terræn, der kan fungere som regnbed eller bassin. 
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Figur 9. Volumenskitser af lokalplanområdet set fra sydøst, nordøst og nordvest. 
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Bebyggelsens udseende 
 
Bebyggelse i delområde I skal primært udformes som én bygning bestående af tre 
sammensatte bygningskroppe, der afspejler bygningens 3 hovedfunktioner: Admi-
nistration, værksteds- og lagerbygning til brug for driftsorganisationen, som service-
rer ledningsnettet for hhv. vand og spildevand. Fælles faciliteter som omklædning 
og depoter binder de tre bygningskroppe sammen. 
 
Bygningskroppene skal udformes som rektangulære bokse, placeret retvinklet på 
hinanden, i princippet som vist på figur 9. Administrationsbygningen opføres i 4 eta-
ger, mens servicebygningerne opføres i 2 etagers højde. Se fodnote1 Mod syd træk-
kes en del af administrationsbygningen frem som en mindre boks i 1 etage, der 
afskærmer opholdsarealer fra ankomst- og parkeringsområde.  
 
I forbindelse med servicearealet nord for bebyggelsen opføres to mindre lagerhaller. 
 
Landskabets naturlige terrænformationer og administrationsbygningens placering 
på et terrænmæssigt højdepunkt, betyder at bygningen øges med en etage fra syd 
mod nord i form af en kælderetage, der ligger under terræn mod syd, og fremstår 
som en fuld etage mod nord i servicegården.  
 
 

 

Figur 10. Visualisering der viser eksempel på, hvordan bygningen kan se ud fra jernbanen mod nord 

 
Bebyggelsen er placeret i lokalplanområdets sydlige del, som afrunding af det tilstø-
dende erhvervsområde Innovationsdistriktet. Med sine 4 etager markerer 

 
 
1 Administrationsbygningens etageantal måles fra et fastlagt niveauplan. 
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administrationsbygningen sig som et tydeligt ankerpunkt i området, og bliver såle-
des både ansigt for Aarhus Vand, men også et vartegn for hele Innovationsdistriktet. 
Bebyggelsens placering mod syd skærmer desuden Innovationsdistriktet mod støj 
fra jernbanen nord for lokalplanområdet, og mod støjende aktivitet fra lokalplanom-
rådets serviceareal nord for bebyggelsen. Placeringen vil ligeledes fungere som vi-
suel afskærmning af servicearealerne. 
 
Den samlede bebyggelse skal fremstå som en homogen helhed med et gennemgå-
ende facadeudtryk, der udtrykker ligeværdighed mellem alle funktioner og medar-
bejdergrupper på tværs af virksomheden. Facaderne skal derfor fremstå med et 
ensartet udtryk, på nær enkelte udvalgte facader, der udføres i et særligt signatur-
materiale, for at fremhæve fællesfunktioner som f.eks. ankomst og hovedindgang. 
På den samlede bebyggelse skal min. 2 facader udføres med signaturmateriale 
 
Bebyggelsens udseende skal danne en håndgribelig forbindelse mellem det arki-
tektoniske udtryk og bebyggelsens funktion som domicil for Aarhus Vand, og signa-
turmaterialet på udvalgte facader skal derfor have en tydelig reference til vand i form 
af f.eks. hav, is, bølger, drikkevand mv. 
 
Facader med signaturmateriale skal udføres i f.eks. glas, stål, aluminium, tyndplade, 
perforeret plade, glas med tryk eller lignende materialer i lyse nuancer, der med 
effekter som f.eks. transparens, refleksioner af lys, farvespil, mønstre og bevægel-
ser i overfladen fremstår som tydelige arkitektoniske fortolkninger af vandets over-
flade, i princippet som vist på referencefotos i figur 11 og 12.  
 
Modsat de markante facader med signaturmaterialer, skal bebyggelsens øvrige fa-
cader fremstå med et ensartet og afdæmpet udtryk. Facaderne skal udføres i ma-
terialer som f.eks. glas, beton, metal eller aluminium som perforerede, rillede eller 
plane plader i mørke farvenuancer, i princippet som vist på referencefotos figur 13. 
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Figur 11. Referencefotos der viser eksempler på overflader med et udtryk, der skaber associationer til vand 

 
 
Administrationsbygningens stueetage skal udføres med transparente glaspartier i 
min. 50 % af facadelængden, der skaber åbenhed og sammenhæng mellem de 
indvendige funktioner, opholdsarealer og ankomst. Administrationsbygningens øv-
rige etager skal udføres med horisontale vinduesbånd med brystning, i princippet 
som vist på vejledende visualiseringer figur 14 og 18. Servicebygningerne skal frem-
stå med port- og vinduesåbninger mod servicearealer, og enkelte dør- og vindues-
åbninger i de øvrige facader, i princippet som vist på vejledende visualisering figur 
30 og facadeopstalter bilag 4.  
 
Bebyggelsen skal opføres med flade tage. På tagfladerne må der etableres sedum-

beplantning og anlæg til indvinding af solenergi og vandopsamling. På taget af byg-

gefelt B kan der etableres en konstruktion der samler tekniske installationer, ovenlys 

og trappekerner. 
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Figur 12. Referencefotos der viser eksempler på bebyggelse, hvor facaderne skaber associationer til vand 
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Figur 13. Referencefotos der viser eksempler på facader med et afdæmpet udtryk i mørke nuancer 

 

  

Figur 14. Visualisering der viser eksempel på, hvordan bygningen kan se ud fra ankomstarealet  
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Opholdsarealer og beplantning 
 
Lokalplanen udlægger opholdsarealer svarende til mindst 5 % af etagearealet an-
vendt til erhvervsformål. Opholdsarealerne skal primært anlægges som terrasser i 
forbindelse med bebyggelsen, som fælles opholds-og eventområde i landskabet og 
evt. som en indeliggende terrasse på administrationsbygningens øverste etage. Op-
holdsarealer skal have en høj rekreativ værdi, og må ikke være støjbelastede. 
 
Langs administrationsbygningens facade mod syd og sydøst, skal opholdsarealerne 
etableres som et sammenhængende programmeret forløb, med fast belægning, 
plantebede og inventar der giver mulighed for ophold. De bygningsnære opholds-
arealer etableres som hævede plateauer, for at sikre niveaufri adgang til opholds-
arealerne fra bebyggelsen. Trapper, siddetrapper og plinte skal forbinde plateauet 
med det omgivende terræn, og give mulighed for varierede opholdsmuligheder.  
 

 
Figur 15. Visualisering der viser eksempel på, hvordan bygningen kan se ud ved hovedindgangen 
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Figur 16. Referencefotos der viser eksempler på bygningsnære opholdsarealer 

 
Ved bebyggelsens hovedindgang skal der etableres et ankomstområde med  
regnvandsbassin og beplantning. Ankomstområdet er afrundingen  
af Innovationsdistriktets ”delta”, et sammenhængende grønt forløb der indeholder 
områdets vandhuller, og som kobler lokalplanområdet og Innovationsdistriktet sam-
men i et fælles, åbent landskabstræk, som vist på illustrationsplanen figur 6 og figur 
8. 
 
Omkring bebyggelse, bygningsnære opholdsarealer og service- og parkeringsom-
råder, indrammes området af det omgivende landskab og det eksisterende vandhul 
i delområde II. Landskabets eksisterende, lysåbne karakter med kuperet terræn og 
spredt beplantning skal fastholdes. 
 
Mod øst afgrænses lokalplanområdet af et beplantningsbælte i skel. Beplantningen 
herfra fortsættes ind i lokalplanområdet, og danner grønne lommer mellem parke-
ringsarealerne. En ramme af beplantning omkring parkeringsarealerne giver områ-
der et grønt udtryk, og understreger opdelingen af parkeringen i mindre områder. 
 
Et stiforløb skal binde Innovationsdistriktet og lokalplanområdet sammen, og give 
mulighed for at færdes til fods mellem de to områder. Rundt om vandhullet i delom-
råde II anlægges en privat sti, der giver mulighed for at anvende de udendørs are-
aler til både rekreative og faglige formål i form af f.eks. walk ’n talk ruter. Syd for 
vandhullet anlægges et opholds- og eventområde, hvor der kan etableres en mindre 
pavillon til møder og lignende.  
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Figur 17. Referencefotos der viser eksempler på overgange mellem landskab og befæstede arealer 

 
Beplantning  

Beplantningen skal sikre, at lokalplanområdet fremstår med en grøn og frodig ka-
rakter, og medvirke til at zoneinddele, understrege funktioner og skabe opholdsrum 
omkring bebyggelsen, i princippet som vist på referencefotos figur 16. 
Beplantningen skal variere i type og intensitet alt efter placering. Ved bygningsnære 
opholdsarealer, vådområder og parkeringsarealer skal beplantningen bestå af 
blomstrende buske, græsser og stauder, der tåler både oversvømmelse og tørke 
som f.eks. engnellikerod, hosta, lodden løvefod, stor stjerneskærm, skovstorkenæb, 
morgenstjernestar, rørhvene og kinesisk elefantgræs. 
Beplantningen i det åbne landskab skal placeres spredt, så den eksisterende lys-
åbne eng-karakter fastholdes. Beplantningen skal bestå af arter med et lavere ple-
jeniveau og en mere vild karakter der understreger den eksisterende engkarakter, 
f.eks. græsser og buske som slåen, hyld, hvid kornel, enebær, alm. hæg og alm. 
kvalkved.  
Træer i hele området skal være af arter som f.eks. el, fyr, fuglekirsebær, spidsløn, 
ask, elm og skovbirk. 
 
Beplantningen skal primært bestå af hjemmehørende arter, der sikrer en rig varia-
tion af plante- og dyreliv, og fungerer som effektivt element i en klimasikring af ude-
arealerne. 
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Der skal inden for lokalplanområdet plantes min. 50 træer. Træerne skal fordeles i 
overensstemmelse med diagrammet på figur 18, så der etableres min. 15 træer i 
parkerings- og servicearealerne, min. 20 træer langs spredningskorridoren, min. 10 
træer i ankomst- og fællesområder og det åbne landskab samt min. 5 træer på den 
sydlige side af det eksisterende vandhul. 
 
 
 
 

 
Figur 18. Diagram der viser min. antal træer i lokalplanområdet  
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Figur 19. Referencefotos der viser eksempler på arter af træer i lokalplanområdet 

 

 
Figur 20. Referencefotos der viser eksempler på arter af buske i lokalplanområdet 
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Figur 21. Referencefotos der viser eksempler på beplantningstyper i vådområder og bygningsnære områder  

 
Terrænforhold 

Bebyggelse og befæstede arealer skal så vidt muligt etableres i overensstemmelse 
med det eksisterende terræn. Da lokalplanområdet har et overordnet terrænfald fra 
syd mod nord, er terrænreguleringer dog nødvendige for at placere bygningen hen-
sigtsmæssigt i landskabet, samt for at sikre niveaufri færdsel og overgange, i prin-
cippet som vist på diagram figur 22 og 26 og snit figur 24, 27 og 28. Lokalplanen 
giver derfor mulighed for, i udvalgte områder, at regulere terrænet med op til +/- 2,5 
m i forhold til eksisterende terræn. 
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Figur 22. Diagrammer der viser, hvordan bebyggelse og befæstede flader tilpasses landskabet  

 
Omkring lokalplanens primære bebyggelse (byggefelt A, B, C og D) vil terrænet løbe 
naturligt ind på de facader, der vender mod omgivelserne, og understrege det eksi-
sterende landskabsforløb. I den indre servicegård, der omgives af bebyggelse, ter-
rænreguleres der, for at skabe en plan flade til drift og logistik.  
 
Administrationsbygningens kælderetage integreres i terrænet ved det terrænmæs-
sige højdepunkt mod syd, og fritlægges mod servicegården mod nord, hvor den 
giver niveaufri overgang mellem bygning og servicegård, i princippet som vist på 
snit figur 24. 
 
Administrationsbygningens højde skal beregnes fra et niveauplan. Niveauplanet 
fastlægges som gennemsnittet af højden på det eksisterende terræn ved bygnin-
gens 4 hjørner, i princippet som vist på figur 23. 

 
 

Figur 23. Diagram der viser, hvordan niveauplanet beregnes 
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Figur 24. Principsnit gennem bebyggelse og servicegård der viser hvordan kælderetagen fritlægges mod ser-
vicegården 

 
Parkerings- og serviceflader etableres som skrånende flader, så vidt muligt i over-
ensstemmelse med eksisterende terræn, i princippet som vist på diagram figur 25. 
Ved overgange mellem terræn og parkerings- og serviceflader, kan der terrænregu-
leres i form af terrasserede skråningsanlæg, der beplantes, for at skabe en mere 
jævn overgang mellem flade og terræn, i princippet som vist på principsnit figur 27 
og referencefotos figur 28. 
 
Terrænet kan herudover reguleres for at håndtere regnvand, og for at skabe op-
holdsmuligheder i form af plinte, terrasser og lign. 
 

 
Figur 25. Diagram der viser overordnede koter og fald på befæstede arealer 
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Figur 26. Principsnit gennem servicearealer 

 
 
 

 
 
Figur 27. Principsnit gennem overgangen mellem serviceareal og omgivende terræn 

 

 
Figur 28. Referencefotos der viser eksempler på landskabelig bearbejdning af overgange og terrrænforskelle 

 
Hegning og afskærmning 

Der kan i lokalplanområdet etableres hegn om servicearealer uden offentlig adgang. 
Den primære afskærmning af disse områder skal dog ske i form af en landskabelig 
bearbejdning af overgangen til de tilstødende områder. Bearbejdningen kan eksem-
pelvis være i form af terrasser i terrænet, beplantning, LAR-anlæg eller lignende, 
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der sikrer mod utilsigtet færdsel på servicearealerne. Herudover kan der etableres 
hegn i skel mod nord, øst og vest. 
 
Belægninger 

Befæstede arealer skal udføres med forskellige typer belægninger, der medvirker til 
at variere, zoneinddele og fremhæve særlige funktioner i området. 
 
For at adskille opholdsarealer og ankomstområdet omkring hovedindgangen fra øv-
rige færdselsarealer, skal belægninger her udføres som støbt beton eller betonsten, 
evt. i kombination med træ på udvalgte steder, mens belægninger på veje- og ser-
vicearealer skal udføres med tæt belægning i betonsten eller asfalt, hvorfra der ikke 
kan nedsives.  
 
Belægninger på parkeringsarealer må udføres som asfalt eller som permeable be-
lægninger i form af f.eks. græsarmering eller permeabel asfalt, der kan medvirke til 
at håndtere overfladevand. Overfladerne på de enkelte parkeringsområder må va-
rieres, for at understrege opdelingen i mindre områder. 
 
Rekreative stier skal fremstå naturlige, og etableres med permeabel belægning som 
f.eks. grus eller som slåede eller trampede græsstier. 
 

Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra den eksisterende tilslutning til Hassel-
ager Centervej, som markeret på lokalplankortet. 
 
Der skal anlægges en intern fordelingsvej, som skal give adgang til ankomstområ-
der ved bebyggelsen, servicearealer og parkeringsområder. Fordelingsvejen skal 
anlægges som dobbeltrettet vej med fortov i den ene side. 
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Figur 29. Diagram der viser overordnet trafikflow i lokalplanområdet 

 
Mod syd etableres stiforbindelse mellem lokalplanområdet og Innovationsdistriktet, 
for at sikre mulighed for at færdes til fods mellem de to områder. Der kan herudover 
etableres en privat sti, der forbinder bebyggelsen med det rekreative areal omkring 
vandhullet. 
 
Parkeringsarealer skal etableres på terræn som tre separate områder i forbindelse 
med ankomstområde og fordelingsvej øst for bebyggelsen.  
Cykelparkering skal integreres i bygningen eller etableres i overdækket konstruktion 
på terræn. 
 
Nord for bebyggelsen skal der etableres færdsels- og servicearealer til drift, logistik, 
af- og pålæsning, parkering og lign. funktioner i forbindelse med servicebygnin-
gerne. Adgang til serviceområdet sker fra fordelingsvejen gennem en port uden of-
fentlig adgang. 
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Figur 30. Visualisering der viser eksempel på, hvordan bygningen kan se ud fra servicegården 

  

Klima- og miljøforhold 
  
Beskyttet natur 

I lokalplanområdet og i Innovationsdistriktet mod syd, er der forekomst af Stor Vand-
salamander. Lokalplanen sikrer, at vandsalamanderen får uhindret passage mellem 
vandhullerne i Innovationsdistriktet og lokalplanens delområde II, i form af en spred-
ningskorridor i lokalplanområdets østlige afgrænsning, bestående af et ubrudt forløb 
af tæt beplantede arealer, som vist på lokalplankortet. 
 
Vandhullet i delområde er II er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og skal be-
vares, indrettes og plejes i overensstemmelse med Plejeplanen, bilag 5, så ophold 
og ynglesteder for vandsalamanderen sikres. 
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Figur 31. Visualisering der viser eksempel på, hvordan bygningen kan se ud fra innovationsdistriktet  
 
Regnvandshåndtering 

Lokalplanen fastlægger principper for håndtering af regnvand.  
 
Regnvand tilbageholdes delvist under jorden i bærelag og bassinanlæg og delvist 
på terræn i form af regnbede eller lign. Regnvandet transporteres i render, trug eller 
i vejprofil, hvor terrænforholdene tillader det, eller ved brug af permeable belægnin-
ger og rør. Lokalplanen udlægger et areal på terræn, som kan fungere som regnbed 
eller bassin. 
 
Rensningen af regnvandet vil primært ske mekanisk og ved filtrering, f.eks. i de ud-
lagte regnbede, bassiner eller elementer under jorden. 
 
For at optimere pladsforhold og levetidsomkostningerne tilsigtes det, at elementerne 
til håndtering af regnvandet har flere funktioner som eksempelvis parkeringsarealer, 
opholdsarealer eller lign. 
 
Støj 

Området er påvirket at støj og vibrationer fra jernbanen, den jyske længdebane 
(Aarhus-Skanderborg).  
 
Lokalplanens byggefelter og opholdsarealer er dog placeret i en afstand fra jernba-
nen, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overhol-
des. 
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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 sikre: 
 

- at området kan anvendes til erhverv med miljøklasse 1-3, 
 

- at der sikres spredningskorridorer mellem vådområder, hegn og krat til 
den eksisterende ynglebestand af Stor Vandsalamander i området, 

 
- at fastlægge bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 

med henblik på at opnå en god arkitektonisk helhedsvirkning. 
 

§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter 

jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 30k og dele af 29a, Viby By, 
Viby, samt alle parceller der efter den 16. marts 2020 udstykkes i områ-
det. Se fodnote2. 

 
2.2 Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af 

planen overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone.  
  
2.3 Der er landbrugspligt på matr.nr. 29a Viby By, Viby. 

 
Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, 
indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote3. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2  I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
3 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendom-

mens udstykning. 
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse  
 
 Delområde I 

3.1 Området er udlagt til erhvervsformål med miljøklasse 1-3 med tilhørende 
fællesfaciliteter såsom parkeringspladser, vej-, færdsels- og opholdsare-
aler. 

 
3.2 Arealet uden for byggefelterne skal anvendes til parkering, service- og 

driftsarealer, opholdsarealer, regnvandshåndtering og åbent landskab.  
 
 Delområde II 

3.3 Området er udlagt til grønt friareal med regnvandsbassin, og skal indret-
tes og vedligeholdes som angivet i § 10 og i overensstemmelse med prin-
cipperne i ”Plejeplanen”, bilag 5, som opholds- og ynglested for Stor 
Vandsalamander. 

 
 Delområde III 

3.4 Området er udlagt til grønt friareal samt parkering, service- og driftsare-
aler. 

 

§ 4.  Udstykning 
 
4.1  Der må ske udstykning af de enkelte delområder, som disse er afgrænset 

på lokalplankortet.  
 

§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Hasselager Centervej, som 

vist med signatur på lokalplankortet. 
 
5.2 Der skal udlægges areal til en vej A-B, som vist med signatur på lokal-

plankort. Vejen skal have en udlægsbredde på min. 9 m, og etableres 
med fortov på den ene side af kørebanen. 

 
5.3 Der skal udlægges areal til en sti a-b, der forbinder bebyggelsen med det 

fremtidige Innovationsdistrikt syd for lokalplanområdet. Stien skal have 
en udlægsbredde på min. 3 m, og udføres med permeabel belægning, 
eller som græssti. 

  
5.4  Veje og stier i områder hvor der ikke terrænreguleres, skal i videst muligt 

omfang tilpasses eksisterende terræn. 
 
5.5 Indenfor felterne vist på lokalplankortet, må der udlægges færdsels- og 

servicearealer til drift, logistik, af- og pålæsning og lign.  
 
 Servicearealer skal have adgang fra vej A-B, som vist med signatur på 

lokalplankortet. 
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5.6  Der skal sikres det fornødne areal til etablering af brandveje og rednings-

areal, samt manøvreareal og til-og frakørsel for store køretøjer så som 
lastbiler, renovationsvogne m.m. Disse køretøjer skal kunne vende inden 
for lokalplanområdet. 

 
5.7  Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødvendige over-

sigtsarealer, jf. gældende vejregler. 
 
5.8 Alle færdselsarealer skal, hvor der er forskelle i terrænniveau, udformes 

med ramper eller elevator, så der opnås tilgængelighed for alle. 
 
5.9 Indenfor lokalplanområdet skal der som minimum reserveres areal til par-

kering svarende til følgende: 4 
 
 Bilparkering 
 Kontorbygninger:   1 plads pr. 50 m2 

 Lagerhaller:   1 plads pr. 200 m2 

 
 Cykelparkering 
 Kontorbygninger:   1 plads pr. 100 m2 

 Lagerhaller/servicebygninger:  0,5 plads pr. 100 m2 
 
5.10 Arealer til bilparkering skal etableres på terræn, og opdeles i områder, 

som markeret på lokalplankortet. 
 
5.11 Min. 50 % af det samlede antal cykelparkeringspladser skal integreres i 

bygningen. Øvrig cykelparkering skal etableres på terræn tæt på bebyg-
gelsens indgange. 

 

§ 6. Teknisk forsyning og anlæg 
 
 Ledninger, kabler mv.  

6.1 Lokalplanområdet varmeforsynes med kollektiv varmeforsyning. Se fod-
note 5 

 
 Belysning  

6.2  Belysning på facader, servicearealer og langs gang- og færdselsarealer 
skal være afskærmet og nedadrettet.  

 

 
 
4  Parkeringsnormens betegnelse ”lagerhaller” skal i denne lokalplan, defineres som lagerhaller og 

 servicebygninger 
5  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmefor-

syning. I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jord-
varmepumper 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. 
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6.3 For at fremhæve facader med signaturmateriale, må der på disse etab-
leres belysning indbygget i facadebeklædningen, eller belysning der op-
lyser facaden nedefra. 

 
6.4 Ved ankomstområdet og på parkeringsarealer, må træer oplyses nede-

fra. Belysningen skal rettes og afskærmes, så den ikke blænder trafikan-
ter på omkringliggende veje og stier. 

 
 Affald 

6.5  Der skal udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er 
plads til affaldssortering, opbevaring og afhentning.  

 

§ 7. Terrænregulering 
 
7.1 For at sikre niveaufri færdsel og overgange, må terrænet i service- og 

parkeringsområder, som vist på lokalplankortet, reguleres med op til +/- 
2 m. 

 
 Service- og parkeringsområder skal udføres som skrånende flader, med 

udgangspunkt i de eksisterende terrænkoter. 
 
7.2 For at skabe plinte, terrasser, siddetrapper og andre opholdsmuligheder, 

må terrænet i bebyggelsens bygningsnære opholdsarealer mod syd og 
øst reguleres med op til +/- 2,5 m, som vist på lokalplankortet. 

 
7.3 På bygningsfacader der ikke vender mod servicearealer, skal det eksi-

sterende terræn løbe naturligt ind på facaden. 
 
7.4 I overgange mellem servicearealer, parkeringsarealer og områder der 

støder op til disse, må der etableres støttemure eller foretages terrænre-
guleringer på op til +/- 2,5 m, så der skabes en landskabelig bearbejdning 
af overgangen i form af terrasser i terrænet, skråningsanlæg, beplant-
ning, LAR-anlæg eller lignende. 

 
 I overgange mellem servicearealer, parkeringsarealer og områder der 

støder op til disse, må der foretages terrænreguleringer på op til +/- 2,5 
m. Overgangene skal udformes som terrasserede støttemure, terrasser i 
terrænet, skråningsanlæg, beplantning, LAR-anlæg eller lignende, der 
skaber en landskabelig bearbejdning af overgangene. 

 
7.5 Der må foretages nødvendige afgravninger af terrænet til regnvands-

håndtering i området, jf. bestemmelserne i § 10.26 og 10.27. 
 
7.6 Terrænregulering må ikke foretages nærmere lokalplanområdets af-

grænsning end 0,5 m. 
  

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m.  
 
 Omfang 
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8.1 Der må inden for lokalplanområdet opføres maksimalt 11.500 m² etage-
areal. Se fodnote6. 

 
 Placering 

8.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste bygge-
felter.  

 
8.3 Mindre bygninger som overdækninger til cykler og pavilloner i rekreative 

arealer kan placeres udenfor byggefelterne, dog ikke indenfor spred-
ningskorridoren beskrevet i § 10.23 og vist på lokalplankortet. 

 
8.4 Indenfor byggefelterne A, B, C og D, skal bebyggelsen etableres som én 

bygning bestående af rektangulære volumener placeret retvinklet på hin-
anden. 

 
8.5 Der må etableres kælder inden for byggefelt B. Se fodnote7. 
 
8.6 Hovedadgang til bebyggelsen skal ske fra sydøst, som vist med signatur 

på Lokalplankortet. 
 
8.7 I byggefelt B må der i bebyggelsens øverste etage etableres en indelig-

gende terrasse. 
 
 Højder og etageantal 

8.8 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimalt 
etageantal og maksimal kote.  

 

Byggefelt Maksimal byg-
ningskote DVR90 
varierende 

Maksimalt ental 
etager 

Maksimalt byg-
ningskote DVR 
svarer til en byg-
ningshøjde på 
ca. 

A Kt. 66.50 2   7,7 m 

B Kt. 79.30 4 22,0 m* 

C Kt. 66.50 1   5,5 m 

D Kt. 66.50 2   7,7 m 

E Kt. 70.00 1 11,7 m 

F Kt. 64.00 1   5,7 m 

  
 * Maksimal kote og bygningshøjde i byggefelt B er inkl. teknikhus på taget. Byg-

ningshøjden skal beregnes fra et niveauplan, der fastlægges med udgangs-
punkt i gennemsnitshøjden på det eksisterende terræn i byggefelt B, i princippet 
som vist på figur 23 og 33. 

 
 

 
 
6 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på ca. 44 beregnet af 

lokalplanområdets areal (eller delområdets areal uden tillæg af andele af eksterne fællesarealer 
i henhold til bygningsreglementet). 

7   Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn.  
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 Figur 33. Diagram der viser, hvordan niveauplanet beregnes 

 
8.9 Maksimalt antal etager angivet i skemaet i § 8.8, er uden kælder, se fod-

note7, og uden tilladte anlæg på tage jf. § 8.10.  
 
 Foruden det maksimale etageantal kan der på taget af byggefelt B des-

uden etableres et teknikhus til tekniske installationer, ovenlys, trappe- og 
elevatortårn mv. 

 
 Teknikhuset må have en maks. højde på 4 m over tagfladen, og må ikke 

placeres nærmere facaden end 3 m. 
 
8.10 Ud over teknikhus må der på tagfladerne etableres ovenlys og energipro-

ducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lignende med en 
maksimal højde på 1,0 m over den enkelte tagflade, samt anlæg til op-
samling af regnvand. 

 
 Energiproducerende anlæg m.v. på tage må ikke placeres nærmere fa-

cade end 1 m. 
 

§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning  
 
9.1 Bebyggelse i lokalplanområdet skal fremstå som en samlet helhed med 

et ensartet arkitektonisk udtryk og ens farvenuancer, i princippet som vist 
på visualiseringerne figur 30 og 31. 

 
 Undtaget fra dette er dog enkelte facader, der må udføres med andre 

materialer, som beskrevet i § 9.3. 
 

9.2  Bebyggelsens facader skal udføres i materialer som f.eks. glas, beton, 
metal eller aluminium som perforerede, rillede eller plane plader i mørke 
farvenuancer, i princippet som vist på visualiseringerne figur 30 og 31, 
og på referencefotos figur 13. 
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9.3  Min. 2 af bebyggelsens facader skal udføres med et særligt signaturma-

teriale, der fremstår med tydelige referencer til vand, i form af materialer 

der skaber effekter som f.eks. transparens, refleksioner af lys, spil i far-

venuancer, mønstre eller bevægelser i overfladerne, i princippet som vist 

på visualiseringerne figur 14 og 15 og referencefotos figur 11 og 12. 

 

 Facaderne skal udføres i materialer i lyse farvenuancer som f.eks. glas, 

stål, aluminium, tyndplade, perforeret plade eller glas med tryk, der i de-

res udtryk opnår ovennævnte effekter, i princippet som vist på reference-

fotos figur 11 og 12. 

 

9.4 Mindre konstruktioner som pavilloner eller overdækninger til cykler kan 
fremstå i andre materialer end den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet, 
men skal udføres i samme farvenuancer eller som begrønnede konstruk-
tioner. 

 

9.5 Synlige sokler og facader på kælderetage må fremstå i andre materialer, 
end beskrevet i § 9.2 og 9.3. 

 

9.6 I byggefelt B skal min. 50 % af stueetagens facader udføres med trans-

parente glaspartier. 

 

 Vinduesåbninger beliggende over stueetagen i byggefelt B, skal etable-

res som horisontale vinduesbånd med brystning.  

 

9.7 I facader med signaturmaterialer, må vinduespartier etableres i fuld eta-
gehøjde. 

 

9.8 I byggefelt A og D skal facader fremstå med port- og vinduesåbninger 
mod servicearealer, og enkelte dør- og vinduesåbninger i de øvrige faca-
der. 

 
9.9  Lagerhaller i byggefelt E og F skal udføres som lukkede facader med 

portåbninger 
 
9.10 Bygningernes tage skal udføres som flade tage. Herudover kan der etab-

leres ovenlys og tekniske anlæg som nævnt i § 8.10. 
 
9.11 Hvor der i byggefelt A og D er indre gårdrum til logistik og færdsel, må 

bebyggelsen udføres uden tagoverdækning. 
 
9.12 Til facadebeklædning må der benyttes reflekterende materialer, såfremt 

de placeres på facader hvor de ikke giver anledning til væsentlige gener 
for omgivelserne. 

 
 Skiltning  

9.13 Skiltning skal underordne sig bygningernes arkitektoniske udtryk og fa-
cadens bygningsdetaljer. 
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9.14 Skiltning på facaden skal begrænses til firmaets navn og/eller logo, og 

skal placeres på bygningens lodrette facade og ikke over skæring mellem 
tag og facade. 

 
 Facadeskilte kan eksempelvis bestå af enkeltstående bogstaver, logo el-

ler lignede eller være malet direkte på facaden. Der må ikke opsættes 
gennemgående skiltebånd i hele facadens længde. 

 
9.15  Ved adgangsvejen til området, må der placeres én pylon eller skilte-

stander. Standeren må maks. være 5 m. høj og 1,5 m. bred, og skal 
placeres min. 2 m. fra vejskel. 

 
 Der kan desuden opsættes et mindre antal skilte, der skal markere en 

funktion såsom indgange, parkering, vareindlevering, afdelinger/sektio-
ner mv., når det størrelsesmæssigt underordner sig den ovenfor 
nævnte skiltning. 

 
9.16 Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud lysende. 
 

§ 10.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning  
 
Opholdsarealer  

10.1 Inden for delområde I skal der, jf. § 3 etableres egnede opholdsarealer 
svarende til mindst 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. 
 
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11. 

 
Opholdsarealer skal etableres på terræn, som vist på lokalplankortet, og 
må herudover etableres som indeliggende terrasser. 

 
10.2 Opholdsarealer skal have en rekreativ karakter og indrettes med mulig-

hed for ophold  
 
10.3  Der skal udlægges opholdsareal langs facaden af bebyggelsen i den del 

af byggefelt B og C, der vender mod syd og sydvest, som vist med sig-
natur på lokalplankortet. 

 
 Opholdsarealet skal etableres som et sammenhængende programmeret 

forløb med fast belægning, plantebede og inventar, der giver mulighed 
for ophold. 

 
10.4 Opholdsarealets belagte arealer må etableres som hævede plateauer for 

at sikre niveaufri adgang til opholdsarealerne fra bebyggelsen. Trapper, 
siddetrapper og plinte skal forbinde plateauet med det omgivende ter-
ræn, og give mulighed for varierede opholdsmuligheder. 

 
10.5  Der skal udlægges areal til ophold nord for bebyggelsen, som vist med 

signatur på lokalplankortet. 
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 Området skal etableres med fast belægning, og en udformning der giver 

mulighed for både rekreativt ophold og afholdelse af mindre arrangemen-
ter. 

 
10.6 I forbindelse med bebyggelsens hovedindgang skal der etableres et an-

komstområde med regnvandsbassin og beplantede bede, som en vide-
reførelse af det grønne/blå landskabstræk i Innovationsdistriktet mod 
syd. 

 
 Mod bebyggelsens facade må ankomstområdet etableres som et hævet 

plateau, for at sikre niveaufri adgang til bebyggelsens indgang, der ligger 
hævet i forhold til eksisterende terræn. Der skal etableres et trappe- og 
rampeanlæg mellem plateau og eksisterende terræn. 

 
10.7 Der må udlægges en privat sti omkring vandhullet i delområde II. Stien 

skal udføres med permeabel belægning, eller som græssti. 
 
10.8 I delområde I og III må der etableres kunstnerisk udsmykning i form af 

installationer, skulpturer eller lign.  
 
 Beplantning og grønne arealer 

10.9 Beplantning i lokalplanområdet skal bestå af hjemmehørende arter, der 
sikrer en rig variation af plante- og dyreliv. 

 
10.10 I delområde I og III skal grønne områder, som vist på lokalplankortet, 

bevare sin eksisterende karakter som let kuperet, lysåbent landskab. 
 
 Beplantningen i det åbne landskab skal placeres spredt, så den eksiste-

rende, lysåbne engkarakter fastholdes. Beplantningen skal bestå af arter 
med et lavt plejeniveau, og en karakter der understreger den eksiste-
rende beplantning, f.eks. forskellige græsser og buske som slåen, hyld, 
hvid kornel, enebær, alm. hæg og alm. kvalkved. 
 

10.11 Beplantning ved opholdsarealer, vådområder og parkeringsarealer skal 
bestå af blomstrende græsser og stauder der tåler både oversvømmelse 
og tørke, som f.eks. engnellikerod, hosta, lodden løvefod, stor stjerne-
skærm, skovstorkenæb, morgenstjernestar, rørhvene og kinesisk ele-
fantgræs. 

 
10.12 Parkeringsarealer skal etableres med lommer af beplantning bestående 

af træer, stauder og græsser i lighed med områdets øvrige beplantning, 
der giver et grønt udtryk, og medvirker til at opdele parkeringsarealerne i 
mindre områder.  

 
10.13 Lokalplanområdet skal være beplantet med min. 50 træer med en place-

ring som følgende, og som vist i princippet på figur 18: 
 
 Delområde I og III 
 Parkerings- og servicearealer:   Min. 15 træer 
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 Spredningskorridor:    Min. 20 træer 
 Ankomstarealer og åbent landskab:  Min. 10 træer 
  
 Delområde II 
 Sydlig side af eksisterende vandhul:  Min. 5 træer 
 
 Træer skal være af arter som f.eks. el, fyr, fuglekirsebær, spidsløn, ask, 

elm og skovbirk. 
 
10.14 For træer plantet i befæstede arealer skal der være min. 12 m3 rodvenligt 

bærelag pr. træ. Heraf skal minimum 1,5 x 1,5 meter være åbent muld-
bed. (Når der plantes flere træer i samme bed, deles træerne om rodrum-
met og minimumstørrelse på plantebedet kan derfor nedsættes til mini-
mum 8 m2 pr træ.) Under befæstelse opbygges med rodvenligt bærelag 
i henhold til producentens anvisninger og projektets krav til befæstelsens 
bæreevne. 

 
10.15 Træer, der placeres i grønne arealer skal plantes i bede med et vækst-

medie på min. 15 m3 til det enkelte træ. Plantebedenes skal etableres 
med god vækstjord i min. 1 m dybde. 

 
Belægninger  

10.16 Veje og servicearealer skal udføres med fast belægning i betonsten eller 
asfalt. 

 
10.17 Parkeringsarealer skal udføres med fast belægning som asfalt eller med 

permeabel belægning som f.eks. græsarmering eller permeabel asfalt. 
 
 Belægningstyperne må variere mellem de enkelte parkeringsområder. 
 
10.18 Forplads ved ankomstareal, hævede plateauer og terrasser skal udføres 

med belægning som f.eks. støbt beton eller betonsten, evt. i kombination 
med træ på opholdsarealer. 

 
10.19 Rekreative stier skal fremstå med en permeabel belægning som grus el-

ler som slåede forløb i græs. 
 
 Beskyttet natur  

10.20 Lokalplanområdet skal indrettes og plejes i overensstemmelse med Ple-
jeplanen bilag 5, sådan at den økologiske funktionalitet for Stor Vandsa-
lamander sikres.  

 
10.21  Vandhullet markeret på lokalplankortet skal bevares. Der må ikke udle-

des drænvand fra dyrkede arealer eller overfladevand fra omkringlig-
gende befæstede arealer til vandhullet. Der må ikke udsættes dyr i vand-
hullet, og der må ikke opsættes småbygninger såsom andehuse eller fod-
res i eller nær vandhullerne. Der må være bevoksning på maks. 50 % af 
brinken omkring vandhullet, som fortrinsvis skal plantes på den nordlige 
side af vandhullet.   
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10.22 Der skal udlægges areal til spredningskorridorer med en bredde på min. 

4 m som angivet på lokalplankortet. Mod banen skal der etableres et pad-
dehegn. 

 
 Spredningskorridorer skal friholdes for småbygninger og rekreative tiltag 

såsom opsætning af bænke. Der må ske udtynding i beplantningen, men 
beplantningen i sit hele må ikke fældes. 

 
10.23 Der skal etableres faunapassage og paddehegn, hvis et befæstet areal 

krydser en faunapassage.  
 
 Hegning og afskærmning 

10.24 Der kan indenfor lokalplanområdet etableres hegn ved områder uden of-
fentlig adgang. 

 
 Herudover kan der etableres hegn i skel mod nord, øst og vest. 
 
 Regnvandshåndtering/Håndtering af overfladevand  

10.25 Til brug for håndtering af regnvand, må der i lokalplanområdet anlæg-
ges render, trug, grøfter, bede el.lign. som en integreret del af udform-
ningen af områderne omkring bebyggelsen. 

 
10.26  Der skal udlægges et areal på terræn, der kan fungere som regnbed eller 

bassin, med en placering som vist på lokalplankortet. 
 

§ 11. Støjforhold 
 

Vejtrafikstøj - udendørs 

11.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 
påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse som kontorerhverv, ikke oversti-
ger Lden 63 dB. 

 
11.2 Såfremt det udendørs støjniveau på facader overstiger Lden 63 dB, skal 

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

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

påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 
 

Vejtrafikstøj – indendørs 

11.4 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. 
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Virksomhedsstøj 

11.5 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke 
påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der er gældende i henhold til Kommuneplanens støjbestemmelser. 

 
Let- og jernbanestøj samt vibrationer  

11.6 Det skal sikres, at det konstante, udendørs støjniveau, som jernbane
 støj påfører udendørs opholdsarealer, ikke overstiger 64 dB Lden. 
 
11.7  Det skal sikres, at det konstante, indendørs støjniveau, som jernbane
 støj påfører støjfølsomme opholds- og arbejdsrum med lukkede vin-
 duer, ikke overstiger 38 dB Lden. 
 
11.8 Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugere i fornødent 
 omfang afskærmes mod vibrationsgener fra jernbane i henhold til  

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer i bygninger. 
 

§ 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. 
 
Bil- og cykelparkering er anlagt, 
 
Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted,  
 
Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret og beplantet i overens-
stemmelse med bestemmelserne i § 10, se fodnote 8, 
 
Den i § 10.20, 10.22 og 10.23 nævnte spredningskorridor og paddehegn 
er anlagt. 
 
Den i § 7 og 10 nævnte regnvandshåndtering er etableret, 
 
Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støj- og vibrations-
grænser er overholdt, både i forhold til bebyggelse og de udendørs op-
holdsarealer. 

 

§ 13. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-
kalplan 

 

 
 
8 Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyg-

gelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmel-
serne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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Lokalplan nr. 157, ’Område til offentlige formål nord for Skanderborgvej 
ved Hasselager’ ophæves for de dele, der vedrører lokalplanområdet. 
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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 12.12.02 ER, og 
helt i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet der i ramme-
området alene tillades erhverv med miljøklasse 1. Nærværende lokalplan giver mu-
lighed for at opføre erhverv med miljøklasse 1-3, og lokalplanen kan derfor kun gen-
nemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til 
kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 80 
til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
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Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
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Anden fysisk planlægning 
 
En lille del af lokalplanområdet ud mod Hasselager Centervej i det sydøstlige hjørne 
er omfattet af Lokalplan nr. 157, ’Område til offentlige formål nord for Skanderborg-
vej ved Hasselager’. 
Lokalplan nr. 157 ophæves for de dele, der vedrører lokalplanområdet.   
 

På arealet syd for lokalplanområdet pågår der en helhedsplanlægning for det faglige 

fællesskab kaldet Innovationsdistriktet, hvori også Aarhus Vand indgår. 

Innovationsdistriktet skal understøtte udvikling og samarbejde i den danske vand-

branche og give mulighed for synergier og udveksling af viden såvel som fysiske 

faciliteter. 

 
Nærværende lokalplan skal sammen med planlægningen af Innovationsdistriktet 
sikre en fælles identitet og sammenhæng mellem Innovationsdistriktet og Aarhus 
Vands domicil, både hvad angår landskab og infrastruktur. 
 
Strukturplan for Centret i Hasselager 
Lokalplanområdet er en del af området for ”Strukturplan for Centret i Hasselager”, 
der indgår som bilag 2 i lokalplan 459. Strukturplanen planlægger en videreførelse 
af Hasselager Centervej med direkte kobling til en fremtidig ydre ringvej (Genvejen) 
samt en planlagt bysti mellem Hasselager og Viby. I planen bliver der ligeledes ud-
peget byggeområder og friarealer under hensyn til det kuperede terræn og vådom-
råderne, som det fremgår af bilag 4 i lokalplan 459. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan, er det besluttet, at vide-
reførelsen af Hasselager Centervej ikke skal udføres som planlagt i strukturplanen. 
Det er i stedet hensigten, at den eksisterende Hasselager Allé udvides, og videre-
føres mod vest, hvor den kobles til Genvejen. 
 

Overordnede vej- og stiforhold  
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hasselager Centervej, der via Skanderborgvej, 
Genvejen og Ringvej Syd har forbindelse videre til det øvrige overordnede vejnet i 
Aarhus. Fra Genvejen er der forbindelse til Aarhus Syd Motorvejen. 
 
Lokalplanområdet har en daglig trafik på ca. 600-650 ture til og fra området. Heraf 
udgør personbiler ca. 300 ture, servicebiler (kassevogne) udgør ca. 250-300 ture, 
mindre fragtbiler og lastbiler ca. 30 ture mens store lastvogne på + 3500 kg udgør 
ca. 20 ture om dagen. Trafikken forekommer hovedsageligt i dagtimerne. 
 
I lokalplanområdet etableres stier, der forbinder bebyggelsen med det rekreative 
areal omkring vandhullet og med det fremtidige innovationsdistrikt mod syd, for at 
sikre mulighed for at færdes til fods mellem de to områder. 
 

Naturbeskyttelsesinteresser og Bilag IV  
 
Inden for området er der registreret 2 vandhuller, med en størrelse og beskaffenhed 
der gør, at de er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
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Der er registreret forekomst af Stor Vandsalamander i områdets vandhuller. 
Stor Vandsalamander er omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag II og IV, der bl.a. 
indeholder bestemmelser om streng beskyttelse af artens yngle- og rasteområder. 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 846 for området syd for nærværende 
lokalplanområde, blev der i sommeren 2017 udført en undersøgelse af Aqua Con-
sult, der kortlagde de vigtigste yngle- og rasteområder i form af hegn, krat og skov-
bevoksninger.  
 
Der må ikke foretages ændringer i naturtyper og naturområder, der er beskyttede i 
henhold til Naturbeskyttelsesloven, uden forudgående tilladelse fra Århus Kom-
mune, Natur og Miljø. 
 

Natura 2000  
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger 
ca. 1,7 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem naturty-
per: 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøge-
skov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt egeskov 
og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsalamander, 
damflagermus og odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter, vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
 

Arkæologiske forhold 
 
Lokalplanområdet er i 2009 blevet arkæologisk undersøgt ved en udgravning fore-
taget af Moesgaard Museum og er herefter frigivet til videre jordarbejde. 
 
Do gælder fortsat Museumslovens bestemmelser. Skulle der mod forventning dukke 
et enestående arkæologisk materiale op i forbindelse med evt. kommende gravear-
bejde, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal 
Moesgaard Museum underrettes. Museet vil da inden for 2 uger foretage de nød-
vendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Slots- og Kul-
turstyrelsen (jf. Museumslovens § 27 stk. 5:2) 
 

Grundvand 

 
Området er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-
dingsoplande til almene vandforsyninger.  
 
Visse virksomheder kan ved deres forbrug og oplag af kemikalier udgøre en poten-
tiel risiko for en grundvandsforurening. Der må derfor ikke placeres grundvandstru-
ende aktiviteter, virksomheder eller andre anlæg i områder med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD) /indvindingsoplande.  
 
Dog er der mulighed for at placere og udvide virksomheder i eksisterende ramme-
belagte erhvervsområder i OSD, såfremt risiko for forurening af grundvandet kan 
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forebygges. Nærmere retningslinjer for, hvilke oplagsstørrelser, der som udgangs-
punkt er mulig, fremgår af bilaget til kommuneplanen "Virksomhedsklasser og 
grundvandsbeskyttelse" med kritiske oplagsmængder.  
 

Spildevand  
 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland D062A. 
Området er udlagt som separatkloakeret, hvor der lægges to ledninger til henholds-
vis regn- og spildevand. Etablering af ny kloak inden for området skal derfor udføres, 
så spildevand og regnvand afledes i separate systemer frem til skel og med tilslut-
ning til de eksisterende adskilte ledninger i offentlig vej.  
 
Spildevand  
Husspildevand og erhvervsspildevand skal afledes til Viby Renseanlæg via eksiste-
rende spildevandsledning Hasselager Allé.  
 
Regnvand  
Regnvand skal afledes via regnvandsstikledning til hovedledningen i Hasselager 
Allé, hvorfra det ledes til et regnvandsbassin beliggende i områdets nordlig del.  
Afløbskoefficienten for enkelt tilslutninger i området er i dag fastsat til 0,60 i udled-
ningstilladelsen for området. Hvis den eksisterende afløbskoefficient (afledningsret) 
ikke kan overholdes, skal der forsinkes før tilslutning til afløbssystemet. Aflednings-
retten vil blive reguleret i tilslutningstilladelsen og vil blive begrænset ved at angive 
en maksimal afløbskoefficient, afløbstal og forsinkelsesvolumen i tilslutningstilladel-
sen.  
Alternativt kan regnvand nedsives, hvis det er muligt. Regnvandet skal nedsives fra 
terræn fra f.eks. regnbede, wadier, nedsivningsbassiner mm. (faskiner tillades ikke). 
Nedsivning af overfladevandet skal ske gennem rodzonen for at sikre tilbagehol-
delse af miljøfremmede stoffer bedst muligt. Ned-sivningsanlæggene skal indgå i 
den samlede plan for regnvandshåndtering for lokalplan området. Det forudsættes, 
at der ikke tillades brug af pesticider, algemidler og andre bekæmpelsesmidler, 
hvorfor der ikke ønskes og ikke tillades nedsivning af forureningskomponenter. Der 
skal desuden vurderes om eventuelle forureninger ikke mobiliseres.  
 
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  
 
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. Der skal herunder tages højde for, at der ikke byg-
ges i oversvømmelsestruede områder, og at vandet ved ekstrem-regn og tøbrud 
ledes væk fra kældre og øvrige sårbare elementer, og i stedet ledes til områder, 
hvor det gør mindst mulig skade. Der skal dertil også indrettes arealer, hvor overfla-
devandet kan opmagasineres til der igen er plads i afløbssystemet.  



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 1136   

47 

 
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.  
 
Der henvises til Aarhus Kommunes gældende Kommuneplan og retningslinjerne 
formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside https://aarhus.dk/demo-
krati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommune-
plan/.  
 
Udledningstilladelse og eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kom-
mune, Vand og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk.  
 
Tilslutningstilladelse skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra, Vand og Na-
tur, vandognatur@mtm.aarhus.dk.  
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhus-vand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne.  
 

Forureningsforhold – Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 2. december 2019 ikke registreret 
potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområ-
det. Der er i 2008 udført en geo- og miljøteknisk undersøgelse af lokalplanområdet. 
Alle jordprøver udtaget i lokalplanområdet viste ren jord.  
 
Områdeklassificering  
Lokalplanområdet ligger uden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at 
området som udgangspunkt er ren, og jorden kan håndteres som ren jord.  
 

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 erhvervsaf-fald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.  
 

Støjmæssige forhold 
 
Området er belastet at støj og vibrationer fra jernbanen, den jyske længdebane 
(Aarhus-Skanderborg).  
 
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udformes og indrettes således, at bru-
gere i fornødent omfang afskærmes mod vibrationsgener fra jernbanen i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer i bygninger. I henhold til 
førnævnte er der en vibrationsafstand på 200 meter. Der kan bygges tættere på 
jernbanen hvis det dokumenteres at byggeriet kan optage eventuelle vibrationer. 
Som det fremgår af eksisterende bebyggelser langs Hasselager Centervej, er der 
bygget tættere på jernbanen end de 200 meter.  
 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
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Lugt, støv og anden luftforurening 
 

Aarhus Kommune har ud fra viden om virksomheder og anlæg i nærheden af lokal-
planområdet vurderet, at der ikke er sandsynlighed for påvirkning af området over 
miljøstyrelsens vejledende grænser. Det er derfor ikke nødvendigt at tage hensyn 
til lugt, støv eller luftforurening i forbindelse med lokalplanbestemmelserne.  
 

Produktionserhverv, transport og erhvervshavn 

 
Der er ikke produktionserhverv eller logistikvirksomheder i eller i nærheden af lokal-
planområdet. Lokalplanen påvirker derfor ikke produktionserhvervenes drift eller ud-
vikling. 
 

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 screeningsværktøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanens vurde-
res 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).   
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at 
kunne få væsentlige indvirkninger på miljø, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. 
 
Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlige indflydelse på miljøet: 
For Lokalplan nr. 1136 er de væsentligste påvirkninger vurderet ud fra kriterierne i 
bilag 3. De vurderede påvirkninger berører emnerne §3-områder og bilag IV-arter, 
virksomhedsstøj/miljøklasser, støj og vibration fra jernbanen, overordnet trafikstruk-
tur samt håndtering af regnvand.  
 
Påvirkningerne vurderes samlet til ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
§3-områder og bilag IV-arter 
Der er registreret stor vandsalamander i § 3 vandhullerne i og omkring området for 
denne lokalplan. Da man ikke må foretage tiltag, som kan skade dem, er der sam-
men med lokalplanen udarbejdet en plejeplan for lokalplanområdet. Forundersø-
gelsen dækker over et større område end lokalplanafgrænsningen og omfatter 
også en del af den eksisterende Lokalplan nr. 846. Til denne lokalplan er der udar-
bejdet en plejeplan for området i forhold vandsalamanderen og § 3 vandhullerne. 
Der er til denne lokalplan ligeledes udarbejdet en plejeplan med tilhørende bestem-
melser i til sikring forholdene for natur- og dyreliv. 
 
Virksomhedstøj/miljøklasse 
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Det vurderes, at almindelige værksteds- og servicevirksomhedsaktivitet i virksom-
hedsklasse 3 umiddelbart ikke vil være problematiske for de boliger, der ligger N-
NØ for jernbanen eller kommende virksomheder i området med miljøklasse 1. Af-
grænsningen for det tilhørende kommuneplantillæg er også afgrænset på en sådan 
måde, at der i sammenhæng med lokalplanens indretning opnås en passende af-
stand til evt. kommende udvikling af området vest for lokalplanområdet. Aktiviteter 
med udendørs håndtering af rør, aktiviteter med tømning/rengøring af slamsugere 
o.l. vil ikke være forenelige med området, hvilket Aarhus Vand er informeret om. 
 
Støj og vibration fra jernbanen 
Området er belastet af støj og vibrationer fra jernbanen, den jyske længdebane 
(Aarhus-Skanderborg). 
 
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udformes og indrettes således, at bru-
gere i fornødent omfang afskærmes mod vibrationsgener fra jernbanen i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer i bygninger.  
I henhold til førnævnte er der en vibrationsafstand på 200 meter. Der kan bygges 
tættere på jernbanen hvis det dokumenteres at byggeriet kan optage eventuelle vi-
brationer.  Som det fremgår af eksisterende bebyggelser langs Hasselager Center-
vej, er der bygget tættere på jernbanen end de 200 meter. 
 
Overordnet trafikstruktur 
Lokalplanen ligger inden for et område, som i kommuneplanen er udpeget til er-
hvervsområde. I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der i forhold til 
den overordnet trafikstruktur set nærmere på en alternativ linjeføring af en forlæn-
gelse af Hasselager Centervej ud til Genvejen. Af hensyn til et mere sammenhæn-
gende område i forbindelse med denne lokalplan og den kommende lokalplanlæg-
ning for området syd for, er der blevet peget på en løsning med opkobling på Gen-
vejen via udvidelse og forlængelse af Hasselager Allé. 
Den samlede vurdering af denne linjeføring er, at dette ikke vil medføre en væsentlig 
merpåvirkning. 
 
Håndtering af regnvand 
Der er udarbejdet en regnvandshåndteringsplan for lokalplanområdet i sammen-
hæng med relevant opland. 
 

Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af bus 1a, samt den regionale bus 
200, med stop på Møllebakken ved Hasselager Allé. 
 
Ca. 700 m. syd for lokalplanområdet er der letbanestop ved krydset Møllebakken 
ved Hasselager Allé. Letbanen kører mellem Odder og Grenå via Aarhus C. 
 

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

Teknisk forsyning 
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Elforsyning sker fra: ………………………………  Energiselskabet NRGI 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N. 
  nrgi@nrgi.dk 
 
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
  Gunnar Clausens Vej 34 
  8260 Viby J. 
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Karen Blixens Boulevard 7 
  8220 Brabrand 
  affaldvarme@aarhus.dk 
 
Kloakforsyning sker ved:  ………………………….. Aarhus Vand A/S 
  Gunnar Clausens Vej 34 
  8260 Viby J  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Affaldshåndtering skal godkendes af:  ……………  AffaldVarme Aarhus 
  Karen Blixens Boulevard 7 
  8220 Brabrand 
  affald@aarhus.dk 
 
 
Generelt 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kom-
mune, ved Aarhus Vand A/S, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
 

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 lokalplanområdet 
(lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kommune, 
Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås via link til Aarhus Kommunes 
hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 
 

mailto:nrgi@nrgi.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:affaldvarme@aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:affald@aarhus.dk
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 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 eksi-
sterende 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. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
planlægning, § 47. 
 
Lokalplanen indeholder i § 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet overføres til by-
zone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning § 47 A. 
 
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. 80 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 

Kommuneplantillægget omhandler et nyt rammeområde 12.12.11 ER. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1136 ændres en del af kommune-
planens rammeområde 12.12.02 ER til et nyt rammeområde 12.12.11 ER. Desuden 
justeres afgrænsningen for kommuneplanens rammeområde 12.12.01 ER og 
12.12.08 ER med dette kommuneplantillæg så der er overensstemmelse mellem 
afgrænsning for Lokalplan nr. 1136 og kommuneplanens rammeområder. 
 
Formålet med at udtage et nyt rammeområde er, at ændre miljøklassen for området 
fra 1 til 3 samt at ændre højden for en del af området fra 15 m til 22 m. 
 
For rammeområde 12.12.01 ER, 12.12.02 ER og 12.12.08 ER ændres rammebe-
stemmelserne så de er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 66 – Te-
maplan for erhvervsarealer, som har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 2. 
juli 2020.   
 
Rammeområde 12.12.02 ER er i Kommuneplantillæg nr. 66 udlagt til Erhvervsom-
råde med kontorerhverv (Erhvervsområde kategori 35). Den del der udtages til et 
nyt ER område ændre anvendelse til Erhvervsområder med let erhverv (Erhvervs-
område Kategori 31). 
 
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 det nye rammeområde 12.12.11 ER har følgende ord-
lyd: 
 
Rammeområde 12.12.11 ER 

Anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål - Anvendelseskategori 31 – Erhvervsom-
råde med let erhverv. 
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BEBYGGELSENS OMFANG 
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 4 
Maksimal højde er 22 m 
Den generelle bygningshøjde er dog fastlagt til 15 m og afvigelser herfra kan kun 
ske efter en lokalplan 
 
MILJØ 
Mindst tilladte miljøklasse er 1 
Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig 
grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 
0 m. 
 

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3 
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, 
og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forure-
ningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m. 

 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Arealet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandinteresse (OSD). 
Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, der konkret kan placeres i OSD og be-
grænsninger i forhold oplag mv. der gælder for forskellige virksomhedstyper mv., 
henvises til kommuneplanrammernes bilag: "Virksomhedsklasser og grundvands-
beskyttelse". 
 
Bebyggelse må kun opføres som erhverv. 
 
De følgende rammebestemmelser er ændret så de er i overensstemmelse med 
Kommuneplantillæg nr. 66 – Temaplan for erhvervsarealer, 
 
Rammebestemmelser for den resterende del af 12.12.01 ER 

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål – Anvendelseskategori 35. Er-
hvervsområder med kontorerhverv. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
En større bygningshøjde kan tillades på enkelte særligt udvalgte arealer, såfremt 
arkitektoniske eller indretningsmæssige forhold taler for det. 
 
BEBYGGELSENS OMFANG 
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 4 
Maksimal højde er 15 m 
 
MILJØ 
Mindst tilladte miljøklasse er 1 
Maksimalt tilladte miljøklasse er 1 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, 
der konkret kan placeres i OSD og begrænsninger i forhold oplag mv. der gælder 
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for forskellige virksomhedstyper mv., henvises til kommuneplanrammernes bilag: 
"Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse". 
 
Rammebestemmelser for den resterende del af 12.12.02 ER 

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål – Anvendelseskategori 35. Er-
hvervsområder med kontorerhverv. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
En større bygningshøjde kan tillades på enkelte særligt udvalgte arealer, såfremt 
arkitektoniske eller indretningsmæssige forhold taler for det. Mindst 10% af området 
skal udlægges og indrettes til større fælles friarealer for området. 
 
BEBYGGELSENS OMFANG 
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 4 
Maksimal højde er 15 m 
 
MILJØ 
Mindst tilladte miljøklasse er 1 
Maksimalt tilladte miljøklasse er 1 
Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig 
grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 
0 m. 

 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, 
der konkret kan placeres i OSD og begrænsninger i forhold oplag mv. der gælder 
for forskellige virksomhedstyper mv., henvises til kommuneplanrammernes bilag: 
"Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse". 
 
Rammebestemmelser for den resterende del af 12.12.08 ER som ændres til 
12.12.08 JO 

Området er udpeget som interesseområde for byudviklingen efter 2029 (perspek-
tivareal). – Anvendelseskategori 53. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Områdets fremtidige anvendelse forventes afklaret i forbindelse med Kommuneplan 
2025. 
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Rammekort til Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
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Generelle rammebestemmelser for – 31. Erhvervsområde med let erhverv 
(Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017) 
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i miljøklasserne 1-3. I områ-
det kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse offentlige 
funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den 
øvrige tilladte erhvervsvirksomhed. 
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m2) må der ikke etableres 
detailhandel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne 
produkter i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. 
Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der etableres overnatningsfaci-
liteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner og sociale institutioner, hvor bebo-
elsen er af midlertidig karakter. 
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tilla-
des, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendig-
gør det. 
 
Generelle rammebestemmelser for – 35. Erhvervsområder med kontorer-
hverv (Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017)  
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål alene i miljøklasse 1. I områ-
det kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse offentlige 
funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den 
øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område. 
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres 
detailhandel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne 
produkter i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. 
Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der etableres overnatningsfaci-
liteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner, hvor beboelsen er af midlertidig 
karakter.  
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tilla-
des, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendig-
gør det. 
 

Generelle rammebestemmelser for – 53. Perspektivareal 
Området er udpeget som interesseområde for byudviklingen efter 2029 (per-
spektivareal) 
Indtil området inddrages i byudviklingen er anvendelsen fastlagt til jordbrugsfor-
mål. 
 
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der inden for området kun opføres eller indret-
tes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet. Der skal sik-
res et sammenhængende færdselsnet for let trafik i området. 
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9. juli 2020 

Side 1 af 3 
Plejeplan for stor vandsalamander indenfor lokalplan 1136 
 

Plejeplanen skal sikre den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten Stor 

Vandsalamander indenfor området, der er omfattet af lokalplan 1136.  

 

Stor vandsalamander er omfattet af EU habitatdirektiv bilag IV (BEK nr. 1595 

06/12/2018). Det betyder, at man ikke må beskadige eller ødelægge yngle- 

eller rasteområder i arternes naturlige udbredelsesområde, gældende for de 

arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Området omfatter matr. 30k Viby By, Viby og en del af matr.nr. 29a Viby By, 

Viby. Området er ekstensivt landbrugsareal. Lokalplan 1136 giver mulighed 

for, at området kan omdannes til erhverv og samtidig sikrer lokalplanens be-

stemmelser, at den økologiske funktionalitet for Stor vandsalamander opret-

holdes. Plejeplanen indeholder retningslinjer for den fremadrettede pleje af 

lokalplanområdet og tiltag under anlægsperioden.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor vandsalamander er sidst registreret ynglende i vandhullet i den nordlige 

del af lokalplanområdet i 2009. Det formodes, at den stadig yngler, da der 

siden da ikke er sket store ændringer i området. Der er ligeledes registreret 

stor vandsalamander syd for lokalplanområdet, hvor der også skal ske plan-

lægning med tilhørende plejeplan, som skal samtænkes med den plejeplan.   

 

Formålet med plejeplanen er at sikre områdets økologiske funktionalitet for 

stor vandsalamander ved at bevare dens yngle- og rasteområder, når området 

udbygges. Det sker gennem at opretholde rene vandhuller med rig 
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undervandsvegetation og lysåbne forhold og sikre tilpas brede og grønne 

spredningskorridorer imellem vandhullerne. Der kan med fordel også placeres 

dødt ved eller stenbunker omkring vandhullet til gavn for stor vandsalamen-

der.  

 

Lokalplanområdet skal plejes, som beskrevet nedenfor: 

Vandhul 

• Der må være bevoksning på maks. 50 % af brinken, så solen kan 

varme vandet op. Bevoksningen skal fortrinsvis plantes på den nord-

lige side af vandhullet.  

• Der må ikke udsættes fisk eller ænder i vandhullet, og der må ikke 

ske fodring ved eller i vandhullet.  

• Der må ikke opsættes bygninger og andre anlæg såsom andehuse 

ved eller i vandhullet.  

• Der må ikke udledes drænvand eller overfladevand fra befæstede 

arealer til vandhullet. 

 

Bufferzone og spredningskorridorer  

• Spredningskorridorer skal have en bredde på min. 4 meter. Spred-

ningskorridorerne skal beplantes med krat eller græs.  

• En eksisterende spredningskorridor i form af et læhegn kan med lo-

kalplanen blive nedlagt. Der skal etableres en ny spredningskorridor 

mod nord langs jernbanen, som sikrer en fortsat spredningskorridor 

øst-vest i lokalplanområdet. Se tilhørende kort til plejeplanen.  

• Spredningskorridorer markeret med gul og grøn på kortet til plejepla-

nen skal opretholdes. Der må ske udtynding i beplantningen, men be-

plantning i sit hele må ikke fældes.  

• Langs den nye spredningskorridor mod banen skal der etableres et 

paddehegn, så padderne ikke kan vandre op mod banen.  

• Hvis der går veje og kørearealer igennem spredningskorridorer, skal 

der opsættes paddepassager med tilhørende paddehegn.  

• Græsarealer indenfor bufferzonen og i spredningskorridorerne må 

ikke slås fra marts til september. 

• Bunker af dødt ved og sten kan med fordel placeres væk fra veje, 

kørearealer og parkeringspladser. Se tilhørende kort til plejeplanen.  

 

Foranstaltninger under anlægsperioden 

• Under anlægsperioden skal der opsættes paddehegn i buffer på 10 

meter omkring vandhullet. 

• Under anlægsperioden opsættes paddehegn langs spredningskorri-

dorerne. Hegn skal kobles med hegn omkring vandhullet.  

• Paddehegn skal opsættes en måned før selve anlægsarbejdet påbe-

gyndes. Typen af hegn samt placeringen af dem skal inden da god-

kendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Kort til plejeplan 

 

 
 
Blå markering: Bufferzone omkring vandhullet 
 
Rød skravering: Område, hvor det kunne være fordelagtigt at etablere stenbunker, kvasdynger 
og lægge dødt ved til henfald, som stor vandsalamander kan bruge til skjul og fødesøgning. 
 
Grøn markering: Spredningskorridor som skal opretholdes i lokalplan 1136, kan i den sydlige del 
fungere som bindeled til lokalplanområdet mod syd.  
 
Orange markering: Nuværende levende hegn, kan fjernes, såfremt man laver en erstatningsfor-
bindelse langs banen. 
 
Gul markering: Mulig ny erstatningsspredningskorridor, som skal etableres og opretholdes i lo-
kalplan 1136.  
 
Spredningskorridorer skal indeholde nogle af følgende elementer:  

• Ekstensiv drevet græsarealer 

• Krat med hjemmehørende buske/træer 

• Stenbunker og kvasdynger 

• Dødt ved henlagt til naturlig nedbrydning 

• Afgræsning  
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