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Om dette hæftes indhold
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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.
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Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1100 

 

LOKALPLANENS INDHOLD 
 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område i bydelen Trøjborg beliggende syd for Risskov 
og nord for Østbanetorvet. Området består af matrikel 1119a, Århus Bygrunde, med 
adressen Skovvejen 11 samt 19A, 19B, 19C 19D og 19E. Området afgrænses af 
Skovvejen mod øst, skrænten til Nordre Kirkegård mod vest, ejendommene Skov-
vejen 21, 23 og 25 mod nord og ejendommen Skovvejen 9 mod syd. 
 

 
 
Figur 1: Luftfoto over lokalplanområdet med lokalplanafgrænsningen vist med rød signatur og husnr. med hvid signatur. 
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Lokalplanområdet, der er ca. 3.115 m2 stort, er ved planens udarbejdelse privat ejet 
og beliggende i byzone. På matrikelkortet er vist ejer- og zoneforhold. 
 
Beskrivelse af kvarteret 
 
Den eksisterende bebyggelse i området fremstår med en delvis usammenhæn-
gende karakter med bebyggelse i form af karré- og etageboligbebyggelse, række-
huse samt baghuse, baggårdsparkering og gårdhaver. 
 
Skelgrænsen mod Nordre Kirkegård udgøres af en forholdsvis stejl skrænt beplan-
tet med træer og krat. Skrænten er afsluttet med en spunsvæg på en stor del af 
strækningen. Skovvejen 9 (Østerborg), er en bebyggelse fra 1935, tegnet af Kay 
Fisker og C.F. Møller. Rækkehusene mod nord er boliger i 2½ etager.  
 
Lokalplanområdet er bebygget med dels forhusbebyggelse langs Skovvejen og dels 
baghusbebyggelse. Forhusbebyggelsen anvendes til erhverv og bolig, hvor erhverv 
er placeret i Studestalden. Bebyggelsen i baggården er boligbebyggelse.  
Forhusbebyggelsen består af Skovvejen 11 (Studestalden), ny bebyggelse på 
Skovvejen 15-17, som ikke er en del af lokalplanområdet, samt Skovvejen 19A, hvil-
ket er et ældre byggeri i tegl og med karnapper og gesims.  
 
Studestalden er en bevaringsværdig bygning, registreret med en bevaringsværdi 3. 
Bygningen er opført i 1865 af arkitekt Carl Steinbrenner og er en pudset og hvidma-
let bygning med tegltag opført med gavlvendt facade. I 2000 blev Studestalden re-
noveret og anvendes i dag til liberalt erhverv. Bygningen ligger lavere i forhold til 
den øvrige bebyggelse, og terrænet rundt om bygningen er derfor bearbejdet i form 
af en udgravning.  
 
Baghusbebyggelsen består af Skovvejen 19B, C, D og E, ældre boligbebyggelser 
opført i henholdsvis tegl- og pudsede gule facader. Skovvejen 19A, 19B og 19D er 
bevaringsværdige bygninger registreret med en bevaringsværdi 4. Baggårdsarea-
lerne består derudover af parkeringsareal, gårdhave, gårdrum og et skur.  
 
Området støder op til en fem etagers bygning, Skovvejen 15-17, med dagligvarebu-
tik i stueplan og boliger i de øvrige etager samt tilhørende parkering i baggården 
umiddelbart bagved bygningen. Matriklerne støder op til hinanden bagved bebyg-
gelsens parkeringsareal og skelgrænsen udgøres her af en række mindre træer.  
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Figur 2: Billeder fra området. Øverste to billedrækker viser forhusbebyggelsen på Skovvejen og tredje billedrække viser bag-
husbebyggelsen. Nederst ses den interne vej og parkeringsarealet samt skrænten mod kirkegården afsluttet med en spuns-
væg. 
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Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i en privat bygherres ønske om at 
opføre ca. 28 nye boliger i området i form af baghusbebyggelse i 3-5 etager med 
ca. 25 nye boliger samt en bygning langs Skovvejen med ca. 3 boliger fordelt på op 
til fem etager. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 2.635 m² ny bolig-
bebyggelse og sammen med eksisterende bebyggelse udgør bebyggelsen i alt ca. 
5.607 m² bebygget areal svarende til en samlet bebyggelsesprocent på maks. 180 
% inden for lokalplanområdet.  

Mål 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse, der i højden indpasser sig i forhold 
til eksisterende forhusbebyggelse. Baghusbebyggelsen placeres vinkelret mod 
skrænten, for at fastholde udkig til havnearealerne fra kirkegården.   

Planens hovedtræk 
Lokalplanen giver mulighed for 4 nye baghuse i 3-5 etager, hvor de laveste ligger 
mod syd og nord, jf.  

Figur 5. Baghusbebyggelsen er placeret, så der fortsat bliver kig fra Nordre Kirke-
gård til Aarhus Havn, jf.  

Figur 4. Mod gavlen af ejendommen Skovvejen 9 giver lokalplanen mulighed for en 
ny forhusbebyggelse på 5 etager, jf. Figur 3 og  

Figur 5.  

Den nye bebyggelse rummer i alt ca. 28 boliger. Pga. terrænforskelle etableres der 
parkering til biler og cykler i henholdsvis konstruktion og parkeringskælder. Cykler 
kan ligeledes parkere på terræn. Antallet af parkeringspladser svarer til kravet i Aar-
hus Kommunes parkeringsnorm. Den sydlige del af bebyggelsen bliver opført på 
parkeringskonstruktionen og den nordlige del af bebyggelsen bliver opført på par-
keringskælderen, se Figur 34. Opholdsarealer etableres på terræn, på taget af par-
keringskonstruktionen samt på altaner og tagterrasse. 
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Figur 3: Illustrationsplan, der viser indretning af området. Se også illustrationsplan på kortbilag 2.  
 
Inden for lokalplanområdet er der fire bevaringsværdige bygninger, Skovvejen 11 
(Studestalden), 19A, 19B og 19D. Lokalplanen sikrer, at de bevaringsværdige byg-
ninger Skovvejen 11, 19A og 19B bevares og, at om- og tilbygninger sker med re-
spekt for den oprindelige arkitektur. Skovvejen 19D skal sammen med 19E nedrives 
for at kunne realisere lokalplanen, og Skovvejen 19C kan nedrives eller ombygges.  
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Figur 4: Snit, der viser den nye baghusbebyggelse med skrænten mod Nordre Kirkegård i baggrunden. Bebyggelsen ned-
trapper mod naboskel mod henholdsvis Skovvejen 9 og 21-25. Se snittet i større version på bilag 4. 
Bebyggelsens udseende 

 

 
 
Figur 5: Volumenmodel der illustrerer hvordan den nye bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i form af højder og 
tagudformning, hvordan bebyggelsen er placeret på grunden, samt relationen til kirkegården. Den nye bebyggelse er markeret 
med blå. 
 
De fire nye baghuse er karakteriseret ved deres homogene form, gennemgående 
gavlmotiv, saddeltag og facader i lyse tegl, som formidler reference mellem eksiste-
rende og ny bebyggelse.  
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Figur 6: Visualisering af den nye baghusbebyggelse set fra områdets interne vej med skrænten mod Nordre Kirkegård i 
baggrunden. På visualiseringen er den eksisterende bygning 19C nedrevet eller ombygget. Visualiseringen viser, hvorledes 
bebyggelsen opføres som en homogen boligbebyggelse med facader i lyse teglsten og tage udført som saddeltage. Opholds-
arealer etableres på altaner, terrasser og grønne arealer på dækket af parkeringsarealet. Parkering opføres i konstruktionen 
med indkørsel til parkeringskælder, som ses til venstre i billedet. 
 
For at opnå spil i facaden skal tegl på facader fremstå i flere lyse nuancer med 
enkelte teglsten i mørkere farver. Den enkelte teglsten skal changere med flere far-
ver. Hele baghusbebyggelsen skal opføres i ens teglstensblanding og med ens lys 
fugefarve. Vindues- og dørpartier trækkes tilbage for at tilføre facaden relief. Faca-
der skal fremstå i princippet som vist på Figur 6 og Figur 7. På tage kan der opsættes 
solceller, der skal integreres med ovenlysvinduerne eller nedfældes i 
tagkonstruktionen i princippet som vist på Figur 8. 
 

       
 
Figur 7: Referencefotos, der viser, at bebyggelsens facadetegl skal fremstå i lyse nuancer og med lys fuge. 
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Figur 8: Referencebilleder, som viser solceller, der er integreret sammen med ovenlysvinduer og nedfældet i tagkonstruktion. 
 
Indgange til den nye baghusbebyggelse sker fra parkeringsarealet. Der er også ind-
gange til bebyggelsen i forbindelse med opholdsarealerne på dækkene. Trappe-
tårne og elevatorer er placeret inde i bygningerne med undtagelse af baghusbebyg-
gelsen længst mod syd (byggefelt B), hvor elevatortårnet er udformet med kvist mo-
tiv, jf.  
Figur 4 og Figur 10.  
 

     
               Skovvejen 9         ny bebyggelse          Studestalden 
 
Figur 9: Illustrationen viser opstalt af den nye forhusbebyggelse på Skovvejen samt et referencebillede længst til højre. Den 
nye bebyggelse er i opstalten vist med farve. Referencebilledet viser, hvordan en infill bebyggelse kan tilpasses den eksiste-
rende bebyggelse i form af materialer og bygningshøjde.  
 
Forhusbebyggelsen består af en boligbebyggelse i 5 etager. Forhusbebyggelsen 
opføres i tegl med tilbagetrukne vinduespartier fra loft til gulv, der tilfører facaden 
relief. Bygningens 5. etage trækkes tilbage fra den øvrige facadelinje, og giver mu-
lighed for tagterrasse på en del af taget af den 4. etage. Der er adgang til bygningen 
fra Skovvejen. Mellemrummet mellem den nye bygning og Studestalden er en ud-
gravning rundt om Studestalden, hvor der etableres opholdsareal med beplantning 
og siddemuligheder.  
 

 
 
Figur 10: Tværsnit, der illustrerer den sydlige del af bebyggelsen samt mur i skel mellem lokalplanområdet og Skovvejen nr. 
9.  
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Figur 11: Tværsnit, der illustrerer den nordlige del af bebyggelsen samt mur i skel mellem lokalplanområdet og Skovvejen 25.  
 
Opholdsarealer og beplantning 
 
Opholdsarealer placeres på terræn, på dæk og i form af altaner og terrasser. Op-
holdsarealerne ligger i tæt bymidte, hvor der vil være skyggepåvirkning på arealerne 
fra omkring tidlig eftermiddag bl.a. på grund af skrænten mod vest til kirkegården 
med de høje træer. Arealerne har gode muligheder for sollys fra om morgenen og 
ud på eftermiddagen. Beplantningen er derfor tilpasset forholdene, og er derudover 
med til at understøtte områdets identitet. Fælles opholdsarealer fremstår primært 
med en grøn havelignende karakter og indrettes med en varieret beplantning med 
skovbundspræg i form af hjemmehørende arter af træer, buske, græs, som tjørn, 
bærmispel og snepære samt syren, kirsebærkornel, uægte jasmin, hvid kornel, hor-
tensia og klatrerose, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet, jf. Figur 12, Figur 13 
og Figur 14.  
 
 



11 
 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1100 

 
 
Figur 12: Visualisering af den nye baghusbebyggelse med opholdsarealer i form af altaner og private terrasser langs bebyg-
gelsens facade, stier og bede. Visualiseringen viser arealet mellem byggefelt D og E, og i baggrunden ses skrænten mod 
Nordre Kirkegård. På visualiseringen er bygningen, Skovvejen 19C nedrevet eller ombygget. Fælles opholdsarealer fremstår 
med en varieret beplantning med skovbundspræg, og indretningen af udearealerne trækker dermed karakteren på skrænten 
med ind i gårdrummet. 
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Stier og terrasser opdeler arealerne og skaber sammenhænge og forbindelser, jf. 
Figur 3. Legeområder skal indarbejdes som en integreret del af de fælles opholds-
arealer, som vist på Figur 14.  
 

   
 
Figur 13: Referencebilleder med eksempler på beplantningen i forbindelse med de fælles opholdsarealer. 
 

     
 
Figur 14: Referencebilleder, der illustrerer, hvordan fælles opholdsarealer indrettes med terrasser, beplantning og plads til 
leg.  
 
Kantzoner bearbejdes dels som beplantede arealer og dels som arealer med fast 
belægning, jf. Figur 3 og Figur 15. Kantzonerne er forbeholdt adgang til bygnin-
gerne og indrettes med terrasser, beplantning, krukker, bænke og lign. som under-
støtter zonernes funktion som opholds- og gangarealer. Beplantningen i forbin-
delse med kantzoner er primært bede med espalier og klatreplanter som efeu, ka-
prifolie, klatrehortensia og skovranke samt stauder og bunddække som gullinglø-
vet hosta, bregner, løvefod og bregne-englesød. Terrasserne er mindre private zo-
ner, der afsluttes med sveller med en mindre forhøjning for at markere overgangen 
mellem terrasse og fælles opholdsareal.  
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Figur 15: Diagram, der viser kantzoner og fælles opholdsarealer i forbindelse med ny bebyggelse. Se illustrationsplan, kort-
bilag 2, for indretning af kantzoner. 
 
Der etableres altaner til lejligheder over stueplan. Altaner etableres med et ens 
præg og integreres som en del af bebyggelsens arkitektur, jf. Figur 6. Altanbunde 
udføres som slanke bunde af træ eller beton og med underside i lyse fiberplader 
eller fibercement. Værn etableres som glasværn eller lyse balustre i metal. Den 
private tagterrasse på bygningen mod Skovvejen etableres med glas og bærende 
konstruktion i stål.  
 
Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Vejadgang til området sker via eksisterende indkørsel fra Skovvejen, mellem Stu-
destalden og Skovvejen 15-17. Indkørslen trafikforsyner både den nye bebyggelse 
og eksisterende bebyggelse på Skovvejen 11 og 15-17, herunder parkering til dag-
ligvarebutikken (10 p-pladser). Derudover sikrer planen, at eksisterende passage til 
gårdrummet gennem ejendommene Skovvejen 19A og 19B fastholdes. Fra passa-
gen er der adgang til fælles opholdsarealer og trappe til parkeringskælder. Langs 
gavlen på bebyggelsen, i forbindelse med byggefelt C, reserveres areal til en trappe 
for gående til dækket, som udformes som brandtrappe.  

Der etableres parkeringspladser i konstruktionen og under terræn med til- og fra-
kørsel via det eksisterende befæstede areal i gårdrummet. Herudover indgår 9 ek-
sisterende kantstensparkeringspladser langs Skovvejen i bebyggelsens parkerings-
regnskab.  



14 
 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1100 

Cykelparkeringspladser etableres dels i konstruktionen og dels på terræn i forbin-
delse med de fælles opholdsarealer, jf. Figur 3. Lokalplanen sikrer let tilgængelig 
adgang til cykelparkering. 

Affaldshåndtering i forbindelse med boliger vil foregå uden for lokalplanområdet, 
foran Skovvejen 7-9, i form af nedgravede affaldscontainere.  
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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 hovedformål at sikre: 
 

- at fastlægge bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 
med henblik på at opnå en god byplanmæssig og arkitektonisk 
helhedsvirkning, 

 
- at ny bebyggelse anvendes til etageboligbebyggelse og rækkehusbebyg-

gelse til helårsbeboelse med tilhørende fælles faciliteter såsom parke-
ringsanlæg, cykelparkering, opbevaringsplads og opholdsarealer, 

 
- at ny bebyggelse arkitektonisk og skalamæssigt indpasses de nære om-

givelser, 
 

- at Skovvejen 11, Skovvejen 19A og Skovvejen 19B, bevares, 
 

- at ny parkering sker i bygningskonstruktionen, dog med mulighed for cy-
kelparkering på terræn,  

 
- at udendørs opholdsarealer til boliger begrønnes, med undtagelse af 

kantzoner med fast belægning, samt placeres og udformes, så der opnås 
et grønt miljø af høj kvalitet. 

 
§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1, lokalplankortet, 

og omfatter jf. matrikelkortet matrikelnummer 1119a, Århus Bygrunde, 
samt alle parceller der efter den 31. juni 2018 udstykkes i området. Se 
fodnote1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
3.1 Området er udlagt til etageboliger og rækkehuse med tilhørende fælles-

faciliteter såsom parkering i konstruktion og opholdsarealer. 
 
3.2 Inden for området kan stueetagen mod Skovvejen samt den eksisterende 

bevaringsværdige bebyggelse, Skovvejen 11, anvendes til erhvervs- og 
offentlige formål, såsom institutioner, kontorer, klinikker, butikker, hotel-
drift, undervisnings- og konferenceformål, fritids- og kulturformål samt 
mindre fremstillings- servicevirksomheder og lignende. 

 
3.3 Arealet uden for byggefelterne skal anvendes til henholdsvis opholds-

areal, vej- og stiareal, bil-, cykel- og handicapparkering og adgangstrap-
per til bebyggelse m.v., jf. kortbilag 1, lokalplankortet.   

 
3.4 En del af boligerne i lokalplanområdet skal være familieegnede, se fod-

note2. De familieegnede boliger skal etableres i forbindelse med ny be-
byggelse. 

 
3.5 Eksisterende bevaringsværdig bygning på Skovvejen 19D kan nedrives. 
  
3.6 Bygninger, markeret som bevaringsværdige på kortbilag 1, lokalplankor-

tet, skal bevares. 
  
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
3.7 Anlæg til kvarterets tekniske forsyning, og opbevaringsplads til boliger, 

skal integreres i bygningerne inden for byggefelterne eller i parkerings-
etagen.  

 
§ 4.  Udstykning 
 
4.1  Der kan ske udstykning som i princippet vist på kortbilag 6. 
 
4.2 Udstykning af byggefelt E indebærer, at den underjordiske fælles parke-

ringskælder, der ligger over et eller flere matrikelskel, alene kan ske på 
betingelse af, at der, forinden udstykning på de berørte ejendomme, ting-
lyses deklaration med en myndighedsgodkendt fælles brandstrategi. Se 
fodnote3. 

  
§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Skovvejen i princippet som 

vist på lokalplankortet.  

                                            
2  Familieegnede boliger er i kommuneplanen defineret som en bolig med min. 3 værelser eller på min. 

100 m². Kommuneplanen stiller krav om at mindst 30 % af boligerne er familieegnede. Kravet stilles i 
kommuneplanen indenfor de her udpegede områder og ved projekter med et bruttoetageareal på mere 
end 1.500 m². 

3     Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt. udstyk-
ning blive stillet yderligere betingelser. 
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 Udlæg af veje og stier.  
5.2  På lokalplankortet, kortbilag 1, er vist de arealer, der er udlagt til: 
 

 Til- og frakørsel til p-kælder. 
 

 Eksisterende passage. 
 

 Trappe til parkeringskælder med en udlægsbredde på min. 1,20 m. 
 

 Brandtrappe til dæk med en udlægsbredde på min. 1,10 m. 
 
5.3 Alle færdselsarealer skal, hvor der er forskelle i terrænniveau, sikres til-

gængelighed for alle med rampe, elevator eller lign. 
 
5.4 Der skal sikres passage fra Skovvejen, som vist i princippet på kortbilag 

1, lokalplankortet. Passagen skal sikre adgang for gående til boliger in-
den for byggefelt D og E.  

 
 Bil- og cykelparkering  
5.6 Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til bilparkering til ny be-

byggelse i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg af par-
keringsarealer”. Det betyder, at der i lokalplanen skal sikres følgende:  

 
Etageboliger …………………………….……….maks. 0,5 plads pr. bolig 
Etageboliger under 60 m2 …….………………maks. 0,25 plads pr. bolig 

 Tæt lav med fællesparkering …………………….maks. 1 plads pr. bolig 
  

9 eksisterende kantstensparkeringspladser på Skovvejen til eksisterende 
bebyggelse inden for lokalplanområdet og Skovvejen 15-17 medregnes 
i det samlede parkeringsregnskab.  
 
Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i hen-
hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus. 
Se fodnote4.  
 
Det betyder, at der i lokalplanen skal sikres følgende: 

 
Etageboliger ………………………………… 4 cykel-p-pladser pr. 100 m² 
Etageboliger…………….….2 specialcykel/ladcykel pladser pr. 1.000 m² 

 
5.7 Der kan etableres cykelparkering på terræn, med en placering i princip-

pet som vist på kortbilag 1, lokalplankortet. Minimum 50 % af cykelpar-
keringen skal etableres overdækket, jf. gældende p-normer. 
 
I forbindelse med ny bebyggelse skal der etableres adgangsveje/stier til 
alle nye cykelparkeringspladser. Adgangen til cykelparkering skal være 
let tilgængelig. 

                                            
4  Opmærksomheden henledes på, at der i bygningsreglementet er krav om, at der i eller uden for boliger 

skal være tilstrækkelig plads til opbevaring af bl.a. cykler. 
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5.8 Der må ikke ske nedsivning fra køreveje, adgangsarealer/stier og parke-
ringsarealer. Veje, stier og parkeringspladser skal udformes på en sådan 
måde, at regnvand med mere ledes til ledningsnet. 

  
§ 6. Teknisk forsyning og anlæg 
 
 Ledninger, kabler mv.  
 
6.1 Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Se fodnote 5.  
 
 Belysning  
 
6.2  Belysning på facader og terræn skal tilpasses bebyggelsens arkitektur 

og være afskærmet og nedadrettet, så belysningen ikke generer ombo-
ende. 

   
 Affald 
 
6.3 Affaldshåndtering til boligbebyggelsen skal håndteres via nedgravede af-

faldscontainere foran Skovvejen 7-9. Det betyder, at der ikke skal etab-
leres affaldshåndtering inden for lokalplanområdet.  

 
  
§ 7. Terrænregulering 
 
7.1  Terrænregulering skal foretages i overensstemmelse med de angivne 

fremtidige koter på kortbilag 3, terrænkortet. Herudover er der tilladt en 
terrænregulering på indtil +/- 0,5 meter. Se fodnote6. 

 
7.2 Der kan med tilladelse fra Aarhus Kommune foretages terrænregulering 

på mere end +/- 0,5 m, hvis reguleringen er nødvendig for opfyldelse af 
tilgængelighedskrav, ved anlæg af stiforbindelser, ved fritlægning af kæl-
der, eller hvis reguleringen er nødvendig til anlæg af rekreative elemen-
ter, regnvandshåndtering o. lign. 

 
 Der kan desuden, med tilladelse fra Aarhus Kommune, foretages terræn-

regulering på mere end +/- 0,5 m i gårdrum, hvis terrænreguleringen har 
til formål at udjævne kunstigt skabte terrænspring eller regulere opsam-
ling af regnvand. 

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

henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og 
varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 
kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført 
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der 
ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. 
Ved opførelse af byggeri - med en installeret effekt mindre end 250 kW - som lavenergibebyggelse vil 
der i henhold til Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra § 6, stk. 1. 

6  Ansøgning om dispensation til at regulere terræn mere end 0,5 m skal indsendes samtidig med, at byg-
gemodningsprojekt indsendes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Omfanget af terrænreguleringen 
skal fremgå af projektet. 
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7.3 Terrænregulering må ikke foretages nærmere lokalplanområdets af-
grænsning langs Skovvejen end 0,5 m. 

 
7.4 Terrænet må bearbejdes med hævede plateauer, trappeanlæg, ramper, 

støttemure og lignende under forudsætning af, at der sikres fuld tilgæn-
gelighed til bygningerne. 

 
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Omfang 
 
8.1 Der må opføres ny bebyggelse inden for lokalplanområdet svarende til 

etagearealerne angivet nedenfor: 
 
 Byggefelt A opføres maksimalt .................................... 400 m2 boligareal 
 Byggefelt B opføres maksimalt .................................... 300 m2 boligareal 
 Byggefelt C opføres maksimalt ................................. 1.010 m2 boligareal 
 Byggefelt D opføres maksimalt .................................... 560 m2 boligareal 
 Byggefelt E opføres maksimalt………………………..…365 m² boligareal  
 
 I alt maksimalt ............................................................ 2635 m2 boligareal 
 
 Der kan herudover opføres op til 690 m² til parkering, cykelparkering, tek-

niske anlæg og opbevaringsrum i parterre og op til 460 m² parkerings-
kælder tilknyttet parkeringsanlægget inden for det område, der er udlagt 
hertil på kortbilag 3, Terrænkort. Se fodnote7 og fodnote8. 

 
8.2 Mindst 30 % af boliger i ny bebyggelse skal være familieegnede, jf. fod-

note 2.  
 
8.3 Eksisterende bebyggelse, der på kortbilag 1, lokalplankortet, er angivet 

som bevaringsværdig, skal bevares.  
 
 Hvis en bevaringsværdig bygning totalskades ved brand eller lignende, 

kan der alene opføres en ny bygning med samme omfang og placering 
som den tidligere bygning. Se fodnote9. 

  
 Se i øvrigt fodnote 10. 
 
 
                                            
7  I forbindelse med fastlæggelse af areal til parkeringskælder og parkering i konstruktion skal der være 

opmærksomhed på arealbehov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning og re-
novation. 

8 Det angivne boligareal svarer sammen med parkering parterre, parkeringskælder og eksisterende be-
byggelse tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 180 % for lokalplanområdet og omkring 170 % 
for kommuneplanens rammeområde som helhed. 

9        Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, herunder en vis ret til ajourfø-
ring eller udvikling af den nuværende anvendelse af en ejendom, dvs. mindre ombygninger og opførelse 
af mindre bygninger på grunden. 

10  Der gøres opmærksom på, at der i byggesagsbehandlingen vil indgå krav om beregning af dagslys i 
bygninger. Det er derfor ikke givet, at en bygning kan opføres med en dybde på 14 m. 
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 Placering 
 
8.4 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste bygge-

felter.  
 
 Bebyggelse kan placeres i skel mod matrikel 1119C, 2192 og 1120a, År-

hus Bygrunde.  
 
 Bebyggelse inden for byggefelt A skal placeres i skel mod bebyggelsen 

på Skovvejen 9. 
  
8.5 Dele af byggefelter, der ikke bebygges, skal indrettes til rekreative formål 

eller kantzone jf. § 10. 
  
8.6 Bebyggelse må ikke opføres med altangange.  
 
8.7 Altaner kan placeres som vist på kortbilag 1. Der kan dog ikke etableres 

altaner mod skel mod kirkegården.  
 
8.8 En altan må maksimalt udkrage 1,6 m fra facaden og må maksimal gi-

ves en bredde på 3,5 m. Såfremt der ønskes en større dybde på alta-
nen end 1,6 m, kan den etableres som delvis indeliggende altan. Højst 
halvdelen af en bygnings facadelængde må udgøres af altaner.  
 

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

 
 Højder og etageantal 
 
8.10 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimalt 

etageantal og maksimal kote. Maksimalt antal etager er uden evt. kælder 
– se fodnote 11. Maksimal bygningshøjde er eksklusiv tilladte anlæg og 
konstruktioner på tage jf. § 8. stk. 15.  

 
Byggefelt Maksimal bygningskote 

DVR90  
Maksimalt antal eta-
ger 

A 20.6 5 
B 16,9 4 
C 22,7 5 
D 18,9 4 
E 17,7 3 

 
 Overkant dæk til ophold skal placeres i kote 6.80 DVR 90 mellem bygge-

felt B og C samt C og D og kote 5.10 mellem byggefelt D og E samt 
byggefelt E og skel mod matrikel 1118n, Århus Bygrunde.   

 

                                            
11  Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn. 
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 Herudover er der tilladt en højderegulering på +/- 0,8 meter inkl. terræn-
regulering, jf.§ 7. Højdereguleringen kan ske i forbindelse med nye ener-
gikrav og konstruktionsopbygning af eksempelvis p-dæk. 

 
 Bebyggelse inden for byggefelt B, C, D og E skal gradvist nedtrappe mod 

Skovvejen med mindst 1 nedtrapning inden for byggefelt B og C og 
mindst 2 nedtrapninger inden for byggefelt D og E. 

  
8.11 Inden for byggefelt A kan der etableres tagterrasse på taget af 4. etage 

på den del, der ikke er bebygget. Drivhuse og overdækninger må højst 
udgøre 20 % af den del af tagfladen, der ikke er bebygget, og højden på 
sådanne drivhuse og overdækninger må maks. være 3 m. Drivhuse og 
overdækninger på tagterrasser må ikke placeres nærmere facade end 1 
m. Se fodnote 12 

 
8.12 Opbevaringsarealer skal integreres i bebyggelsen.  
 
 Tagterrasser skal afskærmes med glas og bærende konstruktion i stål.  
 med en højde på mindst 1 meter og højst 1,50 meter. Værn skal placeres 

minimum 0,5 m fra facaden. Se i øvrigt § 9. stk. 33.  
 
8.13 Bygningerne på Skovvejen 11, 19A og 19B skal bevares, jf. lokalplankor-

tet.  
 
8.14 Tekniske anlæg må placeres højst 1,0 meter over bygningers topkote. 
 
 Inden for byggefelt B, C, D og E skal tekniske anlæg samles og fremstå 

med skorstensmotiv og i mørke pladematerialer, der harmonerer med ta-
gets farve eller inddækkes i samme materiale som bygningernes facader, 
som vist i princippet på  

 Figur 5.  
 
 Der kan desuden opføres energiproducerende anlæg i form af solceller 

og solfangere eller lignende på tagflader. 
 
8.15 Inden for byggefelt A, hvor der er boliger i stueetagen, skal gulvkoten i 

boligerne ligge minimum 0,8 m over det tilgrænsende terræn mod Skov-
vejen. Ved erhverv i stueetagen kan gulvkote etableres i samme kote 
som terræn mod Skovvejen.  

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

m og skal placeres i forbindelse med skure.  
  
8.17 Der kan etableres parkeringskælder og parkering i konstruktion med et 

omfang som vist på lokalplankortet, kortbilag 3.  
 

                                            
12  Etablering af drivhuse til ophold forudsætter, at etagearealet reduceres tilsvarende. 
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8.18 Det skal sikres, at parkeringsanlæggenes udformning og konstruktion 
kan bære jorddække og beplantning som beskrevet i § 10.  

 
8.19 Cykelparkering på terræn skal placeres inden for de på lokalplankortet, 

kortbilag 1, viste felter. 
 
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 

Bebyggelsens arkitektur 
 

Byggefelt A  
 

 
 

9.1 Bygningens materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden skal 
skabe en god arkitektonisk helhed med den omgivende bebyggelse. Den 
omgivende bebyggelse består af Skovvejen 9, en rødstens karrébebyg-
gelse med forskydninger og fremspringende altaner fra 2. – 5. etage og 
indbyggede altaner på 6. etage, samt Studestalden, en bevaringsværdig 
bygning med saddeltag og hvid facadepuds på Skovvejen 11. 
 
Bebyggelsens facade skal opføres i tegl med tilbagetrukne vinduespar-
tier fra loft til gulv, for at tilføre facaden relief.  
 
Bebyggelsens tag- og stueetage tilbagetrækkes fra den øvrige facade-
linje, jf.  
Figur 5.  
 

9.2 Der må ikke opsættes gitre (tyverisikring) for vinduer og døre. 
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Byggefelt B-E 
 

 
 
9.3 Bygningers udformning, materialer, farver og øvrige fremtræden skal 

skabe en god arkitektonisk helhed med den omgivende bebyggelse, som 
overvejende består af bevaringsværdige bygninger samt rækkehusbe-
byggelse med et delvist varieret arkitektonisk præg, dog primært i form 
af bebyggelse med saddeltag og facadematerialer i tegl. 

 
 Ny bebyggelse skal fremstå med sammenhæng i udformning, materiale-

valg og udtryk. En eventuel variation i materialer og udformning skal så-
ledes være konsekvent inden for alle byggefelterne.  

 
Nye bygningers udformning, materialer, farver og øvrige fremtræden skal 
skabe en god arkitektonisk helhed med den eksisterende rækkehusbe-
byggelse på Skovvejen 21-51. Ny bebyggelse skal udformes, i princippet 
som vist på illustrationen på  
Figur 5 og Figur 6, der viser bebyggelsens grundprincipper med saddel-
tage og facader i lyse teglsten samt tilbagetrukne vinduespartier.  

 
9.4 Der må ikke opsættes gitre (tyverisikring) for vinduer og døre. 
 

Bevaringsværdig bebyggelse 
 

9.5 Til- og ombygning af de bevaringsværdige bygninger på Skovvejen 11, 
19A og 19B jf. kortbilag 1, lokalplankortet, skal ske med respekt for byg-
ningernes oprindelige arkitektur.  

 
9.6 Gavlmotivet i forbindelse med Skovvejen 19A og 19B kan genopfriskes. 

 
 



25 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1100 

Materialer  
 

Byggefelt A 
  

9.7 For at ny bebyggelse kan skabe en god arkitektonisk helhed med den 
omkringliggende bebyggelse og fremstå som nyfortolkning af den eksi-
sterende nabobebyggelse skal etagebebyggelsens primære facader ud-
føres med naturlige og/eller genanvendelige materialer, som: 
 

- Blank mur i rødlig teglsten/skærmtegl. 
  

 Den enkelte teglsten skal changere med flere farver. Facader skal opfø-
res i ens teglstensblanding og med ens fugefarve.  
    

 Delpartier af facaden må bestå af:  
 

- Beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-
ger og farveændring 

- Metalplader herunder kobber, zink, stål, cortenstål og tombak.  
- Glas / emalitglas 

 
Delpartier må højst udgøre 30 % af bygningens facade.  

 
9.8  Mindre bygningsdele, som f.eks. karnapper, altaner, trappehuse, tilbage-

trækninger, nicher og overdækninger, må fremstå i lyse farver som beige, 
lysgrå, grå, brun og rødbrun med et større kulørindhold eller andet mate-
riale. 

 
9.9 Etageadskillelser skal etableres som en vandret markering i facaden, jf. 

Figur 9. 
 
9.10 På facader må der ikke være synlige gennemgående lodrette element-

samlinger, bortset fra konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Dilatati-
onsfugerne skal udføres i forbindelse med facadeforskydninger eller 
skjules bag tagnedløb. Vandrette elementsamlinger skal udføres med fu-
ger som murværket i øvrigt. 

 
Byggefelt B-E 

 
9.11 For at ny bebyggelse kan skabe en god arkitektonisk helhed med den 

omkringliggende bebyggelse og fremstå lys med både indeliggende 
og/eller ophængte altaner skal etagebebyggelsens primære facader, for 
den del der ligger over parkering parterre, udføres med naturlige og/eller 
genanvendelige materialer, som: 

 
- Blank mur i lyse teglsten/skærmtegl i flere lyse nuancer som grå, 

lysgrå, gul og lysgul med enkelte teglsten i mørkere farver, jf. Fi-
gur 7. 
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 Den enkelte teglsten skal changere med flere farver. Facader skal opfø-
res i ens teglstensblanding og med ens fugefarve. 

 
 Delpartier af facaden må bestå af:  

 
- Træ 
- Beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-

ger og farveændring 
- Fiberbeton 

 
Delpartier skal udføres i forbindelse med døre- og vinduespartier. 

 
9.12 På facader må der ikke være synlige gennemgående lodrette element-

samlinger, bortset fra konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Dilatati-
onsfugerne skal udføres i forbindelse med facadeforskydninger eller 
skjules bag tagnedløb. Vandrette elementsamlinger skal udføres med fu-
ger som murværket i øvrigt. 

 
9.13 Gavle orienteret mod matrikel 2192, Århus Bygrunde (skrænten mod 

Nordre Kirkegård) skal udelukkende udføres i tegl eller skærmtegl.  
 
9.14  Mindre bygninger som udhuse og overdækninger til cykler kan fremstå i 

andre materialer og farver end boligbebyggelsen, men skal tilpasses 
den øvrige bebyggelse inden for lokalplanområdet. Alle bygninger inden 
for hver bygningskategori skal have et ensartet præg og fremstå som 
en integreret del af den samlede arkitektoniske udformning. 

 
Sokler 

 
Byggefelt A 

 
9.15 Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,5 meter.  
 

Byggefelt B-E 
 
9.16  Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,5 meter. Således skal 

kældre, der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udfø-
res som ydervægge.  

 
Tage 

 
Byggefelt A 

 
9.17 Tage på bebyggelsen skal udføres i form af fladt tag i princippet som 

vist på Figur 9. 
 

Byggefelt B-E 
 
9.18 Tage på bebyggelsen skal udformes som symmetriske sadeltage og 

have en hældningsgrad på mellem 30 - 45 grader. Dog kan taget på 
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byggefelt B gøres længere mod lokalplangrænsen mod syd, således at 
trappen overdækkes af taget. 

 
9.19 Bygningernes tage må dækkes med: 
 

- Zink, sort tagpap og lyse teglsten. 
 

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

 
 Solfangere 

 
9.21 Inden for byggefelterne B-E kan der etableres solfangere/solceller på 

en del af tagflader mod syd. 
  

9.22  Såfremt der på tage etableres anlæg til indvinding af solenergi skal disse 
udformes, så de indgår på en harmonisk måde i bygningernes arkitekto-
niske formsprog.  

 
9.23  Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage skal anlægget 

placeres på det enkelte tags primære tagflade med samme hældning 
som taget. Anlægget skal nedfældes i tagfladen og/eller etableres i til-
knytning til ovenlysvinduer, jf. Figur 8 og må højst udgøre 1/3 af den en-
kelte tagflade.  

 
Vinduer og døre. 

 
 Byggefelt A 
 
9.24 Vinduer og døre skal i princippet gå fra gulv til loft. 
 
9.25 Vinduer og døre skal udformes med spinkel detaljering med karme i 

metal eller træ. Der må ikke anvendes plastikmateriale. 
 
9.26 Vinduer og døre skal fremstå som umalet træ eller i farver dannet af 

sort. 
 
9.27 I vinduer må kun anvendes plane glas. I boligbebyggelse må vinduer 

kun fremtræde med klar, transparent, plane glas uden spejlende virk-
ning med mindre felter af emalitglas og fyldningspartier. Undtaget er 
dog vinduer til bad og toilet, som kan udføres i satinglas.  

 
 Byggefelt B-E 
 
9.28 Vinduer og døre skal udformes med spinkel detaljering med karme i 

metal eller træ. Der må ikke anvendes plastikmateriale. 
 
9.29 Vinduer og døre skal fremstå som umalet træ eller i farver dannet af 

sort. 
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9.30 Vinduer og døre skal tilbagetrækkes fra facaden som i princippet vist på 
Figur 6. 

 
9.31 I vinduer må kun anvendes plane glas. I boligbebyggelse må vinduer kun 

fremtræde med klar, transparent, plane glas uden spejlende virkning med 
mindre felter af emalitglas og fyldningspartier. Undtaget er dog vinduer til 
bad og toilet, som kan udføres i satinglas. 

 
9.32 Vinduer i tagflader skal udformes enten som enkeltsiddende tagvinduer 

eller sammensatte tagvinduer. Ved sammensætning må vinduernes 
samlede bredde ikke overstige 1/3 af tagfladens længde. Vinduer skal 
følge taghældning og skæring mellem tag og facade, jf. Figur 6. 

 
9.33 Der må ikke opsættes vinduer eller døre i gavl mod matrikel 2192, Århus 

Bygrunde (skrænten mod Nordre Kirkegård). 
 
9.34 Indenfor byggefelt E, må det enkelte vindue, orienteret mod matrikel 

1118n, ikke være større end 3,5m². 
 
 Altaner, terrasser og tagterrasser 
 
 Byggefelt A 
  
9.35 Tagterrassen skal fremtræde som integreret del af arkitekturen. 

 
9.36 Værn om tagterrasse skal gives et spinkelt, diskret udtryk og udformes 

som en konstruktion i stål med fyldinger i farveløst glas helt eller delvist 
transparent. 

 
9.37 Altaner skal integreres i bebyggelsen langs facade mod Skovvejen. På 

facade mod nord og vest kan der ophænges altaner.  
 
9.38  Ved ophængte altaner skal altanbunde udføres som slanke med bund af 

træ eller beton og underside i lyse fiberplader eller fibercement og skal 
have en minimumsafstand til skæring mellem facade og tag på 1,50 me-
ter. 

 
 Altaner må ikke opsættes på søjler, eller på strækstænger/barduner, der 

går højere op på facaden end højden på altanrækværket, eller med fast-
holdelsessøjler synlige på facaderne for at støtte altanerne.  
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 Byggefelt B-E 
 
9.39 Altaner eller terrasser og lignende bygningsdele 

skal fremtræde som integrerede dele af arkitek-
turen i den enkelte bygning og have et ens 
præg. 

 
9.40  Altanbunde skal udføres som slanke med bund 

af træ eller beton og underside i lyse fiberplader 
eller fibercement og skal have en minimumsaf-
stand til skæring mellem facade og tag på 1,50 
meter.  
 
Indeliggende altaner i tage skal placeres som vist i princippet på figuren 
ovenfor. Overkant værn i skæring mellem facade og tag og må ikke 
rage ud over husets facade eller taglinje. 

 
 Indeliggende tagterrasser skal gives et spinkelt, diskret udtryk og udfor-

mes som en åben konstruktion samt fremstå helt eller delvist transpa-
rent. 

 
 Værn om altaner skal udformes som en spinkel konstruktion og fremstå 

helt eller delvist transparent som farveløst glas eller lyse balustre i me-
tal og uden synlige fastholdelsesmidler. 

 
 Altaner må ikke opsættes på søjler, eller på strækstænger/barduner, 

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

 
 Byggefelt A-E 
 
 Elevatortårne og trappehuse  
 
9.41 Elevatortårne og trappehuse skal placeres inden for bebyggelsens kon-

struktion med undtagelse af bebyggelsen inden for byggefelt B, hvor ta-
get ved disse kan udformes med en anden hældning end det øvrige tag 
eller være fladt, jf. Figur 4 og Figur 10. 
  

 Parkeringsanlæg 
 
9.42 Facader i forbindelse med parkering i konstruktionen skal fremstå i flere 

mørke nuancer med enkelte teglsten i lysere farver, jf. Figur 6.  
 
Den enkelte teglsten må changere med flere farver. Facader skal opfø-
res i ens teglstensblanding og med ens fugefarve. 

 
 Facader skal bearbejdes arkitektonisk, f.eks. i form af variation i forban-

der, hulmønster og/eller åbninger, for at sikre dagslys til parkeringsare-
alerne, jf. Figur 6.   
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 Skiltning 
 
9.43 Der må ikke opsætte reklameskilte på facader. 
 
9.44 Vinduer må ikke blændes eller til klæbes med film eller lignende. 
 
 
9.45 Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og faca-

dens bygningsdetaljer. 
 
9.46 Der må ikke opsættes skilte på ubebyggede arealer, bortset fra mindre 

henvisningsskilte med færdselsmæssige formål ved indkørsel til områ-
det samt skilt i forbindelse med erhverv i Skovvejen 11 (Studestalden). 

 
9.47 Skiltning på en boligejendom må kun finde sted i forbindelse med de er-

hverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig, og 
skiltet må alene bestå af ét skilt med firmanavn og bomærke med en 
størrelse på maksimum 0,25 m2. 

 
9.48 Skiltning i tilknytning til erhverv i stueetagen af bebyggelsen skal ske på 

bygningens lodrette facade og alene i stueetagen. Skiltningen skal be-
grænses til henvisningsskilt firmaets navn og/eller logo, må kun fremstå 
i farverne dannet af sort og/eller hvid, og må have en maksimal ud-
strækning på 0,25 m2. 

 
9.49 Skiltning i tilknytning til erhverv i stueetagen af bebyggelsen Skovvejen 

11 skal ske på bygningens lodrette facade i forbindelse med bygnin-
gens indgang eller på bygningens pilastre. Skiltningen skal begrænses 
til firmaets navn og/eller logo, eller henvisningsskilte og må maksimal 
have en maksimal udstrækning på 0,25 m2. 

 
9.50 Udhængsskilte skal placeres i en højde, så færdslen ikke generes og 

ikke over etageadskillelse mellem stueetage og 1. etage.  
 
9.51 Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Marki-

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

  
9.52  Der må ikke opsættes flagstænger, pyloner, beachflag eller lignende i 

lokalplanområdet. 
 

9.53 Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud ly-
sende. 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 

 
9.54 Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af 

solceller og solfangere på facader og tage må ikke benyttes reflekterende 
materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 

 



31 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1100 

 Antenner, paraboler mm. 
9.55 Almindelige udendørs radio- og tv-antenner – herunder parabolantenner 

med en diameter på indtil 100 cm – skal placeres så diskret som muligt 
på terræn, og må ikke være synlige set fra de tilstødende veje og kirke-
gården, og skal placeres i forbindelse med skure og må højst rage 1,80 
m op over terræn. 

 
§ 10.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
   
 Opholdsarealer 
 
10.1.  Inden for lokalplanområdet er udlagt fællesarealer, herunder fælles op-

holdsarealer for samtlige beboere i lokalplanområdet. De fælles opholds-
arealer skal være opholdsegnede. Opholdsarealerne skal samlet set for 
ny bebyggelse udgøre mindst 30 % af etagearealet og mindst 20 % af 
etagearealet for eksisterende boliger samt mindst 5 % af etagearealet for 
erhverv. Se fodnote 13 og 14. 
 
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11. 

 
Opholdsarealer skal etableres på terræn, dæk, altaner og tagterrasser, 
som vist i princippet på lokalplankortet. 
 
Opholdsarealet på terræn og dæk skal overvejende fremstå med en va-
rieret beplantning, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet.  
  
Opholdsarealer skal etableres som en kombination af private opholds-
arealer til den enkelte bolig og fælles opholdsarealer. 
 
Fælles opholdsarealer skal placeres som vist på lokalplankortet, og skal 
udgøre min. 15 % af lokalplanområdets areal. Se fodnote15. 
 

10.2 Opholdsarealerne skal have en rekreativ karakter og indrettes med vari-
erede muligheder for leg og ophold for alle aldre, herunder legområder 
som en integreret del af indretningen, fælles terrasser m.m., jf. Figur 13.  

 
10.3  Arealer udlagt til fælles opholdsarealer skal indrettes med en grøn have-

lignende karakter med en varieret beplantning med skovbundspræg i 
form af hjemmehørende arter af træer, jf. § 10.14, som vist på Figur 3 og 
illustrationsplanen på kortbilag 2, så der opnås et grønt miljø af høj kva-
litet.  

  

                                            
13  Det fremgår af kommuneplanen hvor stort det samlede areal til opholdsareal skal være. Det fælles op-

holdsareal - på 15 % af det samlede lokalplanområde – udgør en del af det samlede opholdsareal. Op-
holdsarealer skal være opholdsegnede. Se i øvrigt § 10 om dette. 

14  I henhold til kommuneplanen, kan regnvandsbassiner ikke medregnes ved beregningen af størrelsen af 
fælles opholdsarealer. 

15       Bebyggelsens bolig- og erhvervsetageareal opgøres med baggrund i bolig- og erhvervsenhedernes sam-
lede bruttoareal. 



32 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1100 

For at sikre tilgængelighed, må der ikke opsættes hegn på eller omkring 
arealet. 
 

10.4 Stiadgang skal anlægges med fliser eller stenmel og med en bredde på 
maksimalt 1,2 meter. 
 

10.5  Legeområder skal integreres i de fælles opholdsarealer og anlægges i 
naturlige materialer. 

 
Kantzoner 
 

10.6  De på lokalplankortet udlagte arealer til kantzoner skal have en mini-
mumsbredde på 1,1 m, hvor der er fast belægning, og 1,5 m, hvor der er 
kantzone til boliger.  

 
Kantzonerne skal indrettes med en kombination af gang-/opholds-eg-
nede arealer og beplantning.  
 
Kantzonerne er forbeholdt adgang til bygningerne, terrasser, beplant-
ning, krukker, bænke og lign. som understøtter zonens funktion som op-
holds- og gangareal. 
 
Gangarealet til den enkelte bolig skal anlægges i fliser eller stenmel og 
med en bredde på maksimal 1,0 m.  
 
Kantzoner til boliger skal i videst muligt omfang beplantes. Kantzonerne 
skal beplantes med bede med espalier og klatreplanter som efeu, kapri-
folie, klatrehortensia og skovranke samt stauder og bunddække som gul-
lingløvet hosta, bregner, løvefod og bregne-englesød.  

 
I kantzonerne må der ikke placeres skure, affalds- og cykelstativer eller 
lign. Se fodnote16. 

 
10.7 Kantzoner skal udformes i samspil med stueetagens udtryk og facade-

forskydninger, således at den understøtter oplevelsen af byrummet og 
brugen af udearealet i tilknytning til facaden og stueetagens funktion. 

 
Ved boliger skal kantzoner fremtræde med en tydelig privat og halvprivat 
karakter.  
 
Der kan opsættes hegn mellem private terrasser. Hegn må kun etableres 
som levende hegn i form af begrønnede espalier eller beplantning i plan-
tekasser med en maksimal højde på 1,20 meter.  
 
Kantzonen afgrænses mod de fælles opholdsarealer af en svellekant el-
ler en træbænk, i princippet som vist på illustrationsplanen. 

10.8 Kantzonen øst for bygning C anlægges med stiadgang på en maks. 
bredde på 1,2 meter.  

 
                                            
16  Adgangsveje til boliger og overdækket cykelparkering indgår ikke som en del af kantzonen. 
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Arealet mellem sti og parkeringsareal skal beplantes som beskrevet i 
10.6.  
 

 Spunsvæg og hegn  
 
10.9 Der kan etableres spunsvæg i princippet som vist på lokalplankortet, kort-

bilag 3. Spunsvæggen må ikke overstige kote 8.80 DVR90.  
 

Spunsvæggen langs matrikel 2192, Århus Bygrunde skal begrønnes.   
 
10.10 Der skal etableres hegn i skel mod matrikel 1120a og 1118n, begge År-

hus Bygrunde som vist i princippet på bilag 4. 
 

Hegn mod matrikel 1120a skal opføres i tegl og/eller skærmtegl og evt. 
som pudset mur. 

 
Hegn mod matrikel 1118n skal opføres i tegl/skærmtegl og med mulighed 
for mindre partier i et let materiale som fx træ. Hegnet skal begrønnes.  

 
 Støjafskærmning 
 
10.11  Der skal etableres støjafskærmning på tagterrassen inden for byggefelt 

A.  
 
 Beplantning 
 
10.12  Der skal udlægges arealer til beplantning som vist på kortbilag 2,  

illustrationsplanen. 
 
Se i øvrigt fodnote17. 

 
10.13 For træer plantet i åbne muldbede, skal der være minimum 12 m2 plan-

tebed pr. træ. Når der plantes flere træer i samme bed, deles træerne om 
rodrummet og minimumstørrelse på plantebedet kan derfor nedsættes til 
minimum 8 m2 pr træ. Dybden af plantebedet skal være min. 1 m., hvor 
de øverste 40-60 cm. skal være en vækstmuld, der opfylder de egenska-
ber den påtænkte beplantning kræver. Råjorden under mulden skal være 
veldrænet evt. iblandet sand. Alternativt kan der i hele plantehullets 
dybde, bruges specialdesignede vækstsubstrater. Ved plantning af 
større træarter skal plantebedet min. være 3 meter bredt, for at sikre lang-
sigtet stormstabilitet, jf. nedenstående figur. 

 

                                            
17  Det må forventes, at byggetilladelsen vil indeholde krav om beskyttelse af eksisterende beplantning 

under rydnings- og anlægsfasen. Der henvises til publikation ”Pas på træerne i Aarhus” http://www.aar-
hus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ombyg-lejlighed-og-etagebolig/~/~/me-
dia/51BB01963EBB4024BEE90D97A80D859F.pdf 

Krav vedr. beplantning ejet Nordre Kirkegård skal ske i dialog med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Drift og 
Anlæg. 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ombyg-lejlighed-og-etagebolig/%7E/%7E/media/51BB01963EBB4024BEE90D97A80D859F.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ombyg-lejlighed-og-etagebolig/%7E/%7E/media/51BB01963EBB4024BEE90D97A80D859F.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ombyg-lejlighed-og-etagebolig/%7E/%7E/media/51BB01963EBB4024BEE90D97A80D859F.pdf


34 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1100 

 
 
10.14 Træerne skal plantes med en afstand til facade/altan på min. 4 m. se 

fodnote 18. 
 
10.15 Fælles opholdsarealer i forbindelse med baghusbebyggelsen skal be-

plantes med hjemmehørende træer og buske af arter som tjørn, bærmi-
spel og snepære samt syren, kirsebærkornel, uægte jasmin, hvid kornel, 
hortensie og klatrerose. Beplantningen skal placeres som vist i princippet 
på kortbilag 2, illustrationsplanen.  

 
Fælles opholdsareal i udgravningen syd for Studestalden, jf. lokalplan-
kortet, indrettes som gårdmiljø, og skal delvist beplantes med græs og 
hæk.  

 
10.16 Hæk langs Skovvejen, jf. kortbilag 3, lokalplankortet skal bevares.  
 
 
                                            
18   Træets højde og kronestørrelse skal vurderes for hele levetiden, så adgang til redningsåbninger bevares, 

også når træet er fuldt udvokset. 
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 Tekniske anlæg og affald 
 
10.17  Affaldsstationer til nedgravede containere er placeret uden for lokalplan-

området på Skovvejen. 
  
 Håndtering af overfladevand 
  
10.18 Der må indenfor lokalplanområdets afgrænsning maksimalt befæstes 

med 40 %.  
 
 Parkeringsdæk med vækstlag betegnes som 100 % befæstet, da der ikke 

sker nedsivning. 
 
10.19 Befæstede arealer, bortset fra køre- og parkeringsarealer, skal anlægges 

med permeable belægninger for at sikre tilstrækkelige nedsivningsmulig-
heder for overfladevandet, hvor det er muligt.  

  
10.20 Hvis der samlet set befæstes mere end 40 % inden for lokalplanområdet, 

skal regnvandet forsinkes i eks. et rørbassin. 
 
10.21 Forsinkes regnvandet i lavninger på terræn i opholdsarealer, må dette 

ikke forhindre adgang til boliger, eks. ved at stien hæves i forhold til det 
omkringliggende areal. Vandet skal så vidt som muligt forsinkes i beplan-
tede bede eller lignende. 

 
Havvandsstigninger 

 
10.22 Det skal sikres, at kældre ikke kan oversvømmes via ventilationskanaler 

til det fri.  
 
§ 11. Støjforhold 
 

Vejtrafikstøj - udendørs 
 
11.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau som vejtrafikstøj 

påfører bebyggelse til boligformål med facader der vender væk fra Skov-
vejen ikke overstiger Lden 58 dB. 

 
11.2 Bebyggelsen langs Skovvejen vil blive påvirket af et støjniveau, der over-

stiger Lden 58 dB. Bebyggelse til boligformål skal derfor indrettes så de 
enkelte boliger får min. en side med oplukkelige vinduer, som ikke er på-
virket af et støjniveau, der overstiger Lden 58 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 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Skovvejen overstiger 
Lden 63 dB, skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs 
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støjniveau med lukkede vinduer i støjfølsomme opholds- og arbejdsrum 
ikke overstiger Lden 38 dB. 

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

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

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

trafikstøj i sove- og opholdsrum med ensidig facade til Skovvejen ikke 
overstiger 46 dB Lden med åbent vindue. Se fodnote19. 

 
11.7 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. 

 
Virksomhedsstøj 

 
11.8 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. 

 
11.9 Ved etablering af støjfølsom anvendelse, herunder boliger, skal det sik-

res, at de ikke er påvirkede af støj fra eksisterende virksomheder i eller 
uden for lokalplanområdet, i en grad der overstiger Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for støj. 

 
Let- og jernbanestøj samt vibrationer  

 
11.10 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som let- og jern-

banestøj påfører boliger og udeopholdsarealer, ikke overstiger 64 dB 
Lden på døgnbasis. 

 
11.11 Det skal sikres, at vibrationer som let- og jernbanetog påfører boliger og 

udeopholdsarealer, ikke overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsni-
veau). 

 
§ 12.  Luftforhold  
 
12.1 Der skal etableres foranstaltninger i forbindelse med parkeringskælder, 

der sikrer luftforholdene i parkeringskælderen.  
 
 
 
 

                                            
19  0,55 m² åbningsareal og med en efterklangstid på 0,5 sek. 
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§ 13. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:    
 
Bil- og cykelparkering er anlagt med et omfang nødvendigt for antallet 
af opførte boliger, 

 
Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted,  

 
Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret med et omfang nødven-
digt for den enkelte bebyggelse, jf. § 10, stk. 1 samt etableret og beplan-
tet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 10, se fodnote 20, 

 
Den i § 10 nævnte regnvandshåndtering og højvandssikring 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. 

 
§ 14. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17: 
 
 På matr.nr. 1119a, Århus Bygrunde, Servitut af 17.01.2003-5871-63- 

Dok om sikring af bebyggelsesplan. 
 
§ 15. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-

kalplan 
 
 Lokalplan nr. 583 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrø-

rer lokalplanområdet. 
 

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

det efter en konkret vurdering være muligt at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sik-
kerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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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 040302BO – Trøj-
borg og 040309BO - Trøjborg, og i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da bebyggelsespro-
centen er højere end 92 %, og der opføres baghuse frem for forhuse samt opføres 
både etagebebyggelse og rækkehuse. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplan-
tillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan med for-offentlighed.  
 
Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets 
godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 44 
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
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Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Lokalplan nr. 583 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokal-
planområdet. 
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Detailhandel 
 
Lokalplanen giver ikke mulighed for detailhandel. 
 
Overordnede vej- og stiforhold 
 
Trafikplan: 
Trafikplan for Aarhus Midtby, samt Mobilitetsplan for Aarhus Midtby, danner grund-
lag for den overordnede trafikplan for området. 
 
Området grænser op til Skovvejen, der i Trafikplan for Aarhus Midtby og i Mobili-
tetsplan for Aarhus Midtby er defineret som ’adgangsvej’. Skovvejen havde i 2012 
(seneste måling) en årsdøgnstrafik på ca. 14.000 biler pr. døgn. 
 
Vejadgang: 
Vejadgang til området skal foregå via den nuværende adgangsvej til Skovvejen, 
mellem nr. 11 (Studestalden) og nr. 17. Passagen mellem Studestalden og Skovve-
jen 17 er forholdsvis smal, ca. 3 meter på det smalleste sted. 
 
Stier: 
Området op til det udpegede cykelrutenet, med cykelsti mod nord til Risskov – der 
er derfor gode cykelforbindelser både nordfra og til/fra midtbyen. Området hører til 
skoledistrikt Skovvangsskolen.  
 
Parkeringsforhold: 
Der er parkering til den nuværende bebyggelse i gårdrummet, herunder lokalplan-
området. Derudover er der kantstensparkering langs Skovvejen.  
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger 
ca. 4,7 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem natur-
typer: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, 
bøgeskov på muld-bund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt ege-
skov og bland-skove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsala-
mander, dam-flagermus, odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
 
Ved registrering af bilag IV er planen omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering 
i hh til § 7 i bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016. Der skal screenes for 
arterne også uden for habitatområderne. 
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Arkæologiske forhold 
 
Moesgaard Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske under-
søgelser forud for anlægsarbejdet. 
 
Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbin-
delse med evt. kommende gravearbejde, 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 nødvendige undersøgelser.  
 
Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Slots‐ og Kulturstyrelsen (jf. Museums-
loven § 27 stk. 5:2). 
 
Aarhus Kommuneatlas 
 
Studestalden er registeret med en bevaringsværdi på 3. Lokalplanen sikrer, at byg-
ningen forbliver bevaret, og at ny bebyggelse tilpasses Studestalden. 
  
Skovvejen 19A, 19B og 19D er registreret med en bevaringsværdi på 4. Lokalplanen 
sikrer, at bygningerne Skovvejen 19A og 19B forbliver bevaret, og at ny bebyggelse 
tilpasses bebyggelsen. Bygningen Skovvejen 19D kan nedrives. 
 
Affaldsdepoter 
 
Lokalplanområdet er beliggende i midtbyen og omfattet af offentlige nedgravede 
beholdere. 
 
AffaldVarme Aarhus forventer at øge servicen i nærområdet ved etablering af yder-
ligere kapacitet ved Skovvejen 7-9. Denne station skønnes at være inden for rimelig 
afstand til betjening af husstande i lokalplanområdet. 
  
Affald fra erhverv skal have egen privat ordning, som AffaldVarme Aarhus ikke har 
del i.  
 
Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser. 
 
Eksisterende fjernvarmehovedledning går gennem området. 
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Området er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der ingen nuværende eller frem-
tidige drikkevandsinteresser i området.  
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Spildevand og regnvand 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, delopland P037G, og 
er fælleskloakeret. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle nye systemer til afledning 
af spildevand og regnvand / omlægning af eksisterende kloak inden for området 
etableres som separatsystem, hvor regn- og spildevand afledes i særskilte syste-
mer, i overensstemmelse med Aarhus Kommunes strategi for adskillelse af regn- 
og spildevand. 
 
Spildevand 
Husspildevand/erhvervsspildevand skal afledes til Marselisborg Renseanlæg via 
eksisterende stik til fællesledningen i Skovvejen. 
 
Regnvand op til en 10-års hændelse 
Regnvand skal afledes via eksisterende stik til regnvandsledningerne i Skovvejen. 
 
For at reducere regnvandsafledningen mest muligt bør asfalt, fliser og lignende are-
aler med væsentligt bidrag til afledning af overfladevand minimeres. Områdets nu-
værende afløbskoefficient må ikke overstiges ved områdets fremtidige udformning. 
Såfremt der ønskes dispensation fra dette, skal der etableres privat tilbageholdelse 
/ forsinkelse af den ekstra regnvandsafledning fra området, der forårsages af befæ-
stelse ud over dette niveau. Der skal til dette formål dimensioneres anlæg, der kan 
tilbageholde en klimafremskrevet 10 års regnhændelse. Såfremt det vurderes, at 
kvaliteten af regnvandet (forventet forureningsindhold) ikke forværres, vil der ikke 
blive stillet krav om rensning i tilslutningstilladelsen. 
 
Ved ønske om nedsivning i området skal der tages hensyn til lokale forhold, herun-
der områdets jordforurening, grundvandspejlets højde og jordens nedsivningsevne. 
 
Ekstremregn 
Håndtering af overfladevandet ved ekstreme regnhændelser, hvor kloakanlæggets 
kapacitet overstiges, skal tænkes ind i den samlede håndtering af overfladevandet. 
Det skal sikres, at området er robust over for risiko for oversvømmelse – også over-
for tilstrømmende overfladevand fra Nordre Kirkegård via skrænten ned til lokalplan-
området. Der skal herunder tages højde for, at vandet ved ekstremregn og tøbrud 
ledes væk fra kældre og øvrige sårbare elementer, og i stedet ledes til områder, 
hvor det gør mindst mulig skade. 
 
Der bør indrettes arealer, hvor overfladevandet kan opmagasineres til der igen er 
plads i afløbssystemet. Egnede områder med opholdsarealer, gårdrum, græsarea-
ler mm. bør derfor i videst muligt omfang etableres forsænket i forhold til det omgi-
vende terræn (og parkeringsarealer kan tilsvarende sænkes op til 10 cm til stuvning 
af ekstrem regn). Det skal da samtidig sikres, at vandet ledes til disse forsænkede 
arealer under ekstreme regnhændelser, og at arealerne efterfølgende kan tømmes 
igen. 
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Det skal desuden sikres, at det planlagte byggeri / terrænbearbejdning inden for 
området ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen i og uden for området. Der skal 
rettes særlig opmærksomhed omkring dette punkt ved etablering af ny stiforbindelse 
til Nordre Kirkegård, ved eventuel nedlæggelse af spuns, ved terrænbearbejdning 
omkring spunsen eller i øvrigt, der kan skabe nye strømningsveje for overfladevan-
det. 
 
I øvrigt henvises til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og retnings-
linjerne formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside 
www.aarhus.dk/oversvømmelse. 
 
Stormflod og fremtidige havvandsstigninger 
Da lokalplanområdet ligger tæt på havet, skal der tages højde for den forventede 
stigning i havspejlniveauet, samt de hyppigere og højere ekstremvandstande som 
følge af klimaændringer. Der er i 2006 målt en vandstand på 162 cm over normalt 
havniveau i Aarhus Havn. Nyeste viden vedrørende kommende havspejlsstigninger 
vil give stormflodsvandstande ved Aarhus Havn / Aarhus’ kyst på 211 cm i år 2050 
og 268-346 cm i år 2100, og endnu højere ved bølgepåvirkning. Til sammenligning 
ligger dele af lokalplanområdet omkring Skovvejen 11 (”Studestalden”) ned til kote 
2,30. Ny bebyggelse og øvrig eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet 
ligger over kote 3,00.    
 
På denne baggrund skal nybyggeri sikres til minimum kote 2,5 m og der bør tages 
højde for byggeriets sårbarhed og forventede levetid i sammenhæng med de for-
ventede havvandsstigninger, således nye og eksisterende bygninger og installatio-
ner kan tilpasses endnu højere havniveauer. 
 
Kælder / parkeringskælder 
Det anbefales at sikre eventuelle kældre mod tilbageløb af vand fra de rørsystemer, 
de måtte være koblet på (og særligt ved eventuel tilkobling til fælleskloaksystem). 
Såfremt kælder ønskes nedgravet, skal der desuden tages hensyn til eventuelt be-
hov for dræning af grundvand. Det må forventes at grundvandet i området er foru-
renet, hvilket udløser krav til håndteringen af vandet, inden der kan gives tilladelse 
til tilkobling til kloak. 
 
Kystnærhedszonen 
 
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen, hvilket ifølge 
Lov om Planlægning § 16, stk. 3 betyder, at der skal redegøres for lokalplanens 
visuelle påvirkning af omgivelserne og for forhold, der er væsentlige for varetagel-
sen af natur- og friluftsmæssige interesser. 
 
Med denne lokalplan planlægges der for opførelse af bebyggelse i op til fem etager.   
 

http://www.aarhus.dk/oversv%C3%B8mmelse
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Målet med at give mulighed for bebyggelse er dels at øge fortætningen i området 
og dels at øge antallet af familieegnede boliger i området.  
 
Det vurderes, at bebyggelsen kun vil have en begrænset påvirkning af kystlandska-
bet, da bebyggelsen højdemæssigt tilpasser sig forhusbebyggelsen på Skovvejen.  
 
For at belyse bebyggelsens indvirkning på omgivelserne, er der udarbejdet princi-
pielle snit og opstalter, se figur 16 og figur 17. 
 
 
 

 
 
Figur 16: Tværsnit, der viser den nye baghusbebyggelse (farvelagt) og den eksisterende forhusbebyggelse.  

 
 
Figur 17: Opstalt, der viser den nye forhusbebyggelse (farvelagt) og eksisterende bebyggelse langs Skovvejen 9-17.  
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 11. september 2017 oplysninger om, 
at Region Midtjylland har kortlagt matr.nr.1119a Århus Bygrunde på vidensniveau 2 
jf. lov om forurenet jord. Der blev i forbindelse med orienterende forureningsunder-
søgelser i 1993 og 1999 påvist oliekomponenter i jord og grundvand. Der er i 2002 
sket delvis oprensning af konstateret jordforurening samt udført afværgeforanstalt-
ninger på ejendommen. Forureningen er spredt via det sekundære grundvand og er 
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ikke afgrænset. Der er desuden genindbygget ca. 60 m³ slagge under p-pladsen på 
matr.nr. 1119a Århus Bygrunde. 
 
Region Midtjylland har særskilt vurderet den del af lokalplanområdet, som omfatter 
matrikel 1118e Århus Bygrunde, i henhold til lov om forurenet jord og har ikke regi-
streret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. 
 
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med analysepligt. 
Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del 
af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra indu-
stri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på 
landsplan i alle byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på den kortlagte matrikel 
skal Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri samt Virksomheder og Jord kon-
taktes.  
 
Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal 
eller lignende forureningsfølsom anvendelse på det kortlagte areal, før Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø har meddelt tilladelse jf. lov om forurenet jord, § 8. 
 
Jf. § 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det 
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at 
der er etableret en varig fast belægning. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Før der fjernes jord fra lokalplanområdet, skal jordflytning, jf. lov om forurenet jord, 
§ 50, anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal god-
kendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø jf. lov om Miljøbeskyttelse, § 19. Re-
gion Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus.  
 
Støjmæssige forhold 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Området er primært støjbelastet af vejtrafikstøj fra Skovvejen. 
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Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en støjredegørelse, der sandsyn-
liggør, at det er muligt at udnytte lokalplanens byggeret under hensyntagen til kom-
muneplanens rammebestemmelser vedrørende støj, som ved boligformål er 58 dB 
beregnet som Lden og kontorerhverv er 63 dB beregnet som Lden. 
 
Lokalplanen sikrer med bestemmelser, at støjniveauet på udendørs opholdsarealer 
ikke overstiger 58 dB. Støjredegørelsen bygger på en forudsætning om en års-
døgnstrafik på 14.000 køretøjer pr. døgn med en hastighed på 50 km/t. 
 
Lugt, støv og anden luftforurening 
 
Der ligger to fiskerøgerier på Pakkerivej i en afstand af ca. 160 m. Det kan ikke 
udelukkes, at lugten herfra periodisk kan registreres, men det vurderes at være af 
underordnet betydning. 
  
Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes 
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil 
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen 
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens ka-
rakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, 
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven). 
 
I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplan-
tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
Planerne giver mulighed for fortætning i overensstemmelse med Aarhus Kommunes 
Kommuneplan 2017. Lokalplanen vil sikre placering og omfang på ny bebyggelse 
samt, at ny bebyggelse respekterer kigget fra Nordre Kirkegård. Projektet er blevet 
tilpasset hvad angår højder i forhold til naboejendommene, hvorefter der er udar-
bejdet skyggediagrammer, som viser, at en ny bebyggelse i ikke medfører væsentlig 
skyggepåvirkning af naboejendommene. 
 
Kollektiv trafik 
 
Området har i dag og fremadrettet god tilgængelighed til kollektiv trafik. Området 
betjenes i dag af busrute 17 der giver forbindelse til midtbyens knudepunkter. Med 
åbningen af letbanen mod Grenaa, vil området ligge ca. 200 meter fra Østbanetorvet 
Station, hvor man nemt og hurtigt kan komme både til midtbyen og nordpå. 
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Skoleforhold 
Idet det kun er et begrænset areal og antal af nye boliger lokalplanen vil tilføre om-
rådet, forventes det ikke at lokalplanen har kapacitetsmæssige konsekvenser for 
dagtilbuds- og skoleområdet.  
 
Lokalplanområdet ligger inden for skoledistrikt Skovvangskolen med SFO på adres-
sen Skovvangsvej 150. 
 
Der er følgende private skoler i området: 
Privat skole på følgende adresse Skt. Johannes Alle 4 (N. Kocks Skole). 
 
Institutionsforhold 
 
Idet det kun er et begrænset areal og antal af nye boliger lokalplanen vil tilføre om-
rådet, forventes det ikke at lokalplanen har kapacitetsmæssige konsekvenser for 
dagtilbuds- og skoleområdet.  
 
Der er følgende institutioner i området: 
 
Trøjborg Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 

• Aldersrovej 21 
• Barthsgade 20 
• Herluf Trolles Gade 6 
• Herluf Trolles Gade 23 
• Barthsgade 20 
• Peder Skrams Gade 43 

 
Skovvangen Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser:  

• C.F.Jessens Vej 7  
• Kornbakke Alle 56  
• Kornbakke Alle 58  
• Kornbakke Alle 58 (Dagplejen) 
• Skovvangsvej 199  

 
Selvejende dagtilbud på følgende adresser: 

• Bethesdavej 81 (Ellengårdens Børnehus) 
• Lauge Kochs Vej 2 (Lauge Kocks Børnehave) 
• Risvang Alle 27 A (Riisvangen) 
• Trøjborgvej 66 (Skt. Johannes Børnehave) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
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Der må ikke foretages ændringer af eksisterede lovlige forhold før der er opnået 
tilladelse hertil fra: 
 
Tilslutningstilladelse og eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø, vandmiljo@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne. 
 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der skal overtages af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand, og 
at eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand.  
 
Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på: 
www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/ 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra:  
KONSTANT Net A/S  
Dusagervej 22  
8200 Aarhus N  
Mail: kontakt@konstant.dk  
 
Vandforsyning sker fra:  
Aarhus Vand A/S  
Gunnar Clausens Vej 34  
8260 Viby J  
Mail: aarhusvand@aarhusvand.dk  
 
Varmeforsyning kan ske fra:  
AffaldVarme Aarhus  
Bautavej 1  
8210 Aarhus V  
Mail: affaldvarme@aarhus.dk  
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser.  
 
Hvis byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens § 19, 
stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra lokalplanens § 6, stk. 1. 
 
Kloakforsyning sker ved:  
Aarhus Vand A/S  
Gunnar Clausens Vej 34  
8260 Viby J  

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
http://www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/


49 
 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 1100 

Mail: aarhusvand@aarhusvand.dk  
 
Affaldshåndtering skal ske ved:   
 
AffaldVarme Aarhus 
Bautavej 1, 
8210 Aarhus V 
affald@aarhus.dk 
  
 
Byggeri 
 
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. An-
søgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk. 
 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. Privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås ved link til Aarhus Kom-
munes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.aarhus.dk/approbation
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden 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. 
 
Ifølge planlovens § 49 kan en ejer kræve, at kommunen overtager bebyggelsen, 
hvis kommunen i medfør af en bevarende lokalplan giver afslag på en ansøgning 
om tilladelse til nedrivning. Det er dog en forudsætning, at der er et væsentligt mis-
forhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for andre sam-
menlignelige ejendomme, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 
 
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. 44 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
 
Kommuneplantillægget omhandler to nye rammeområder 04.03.09 BL og 04.03.15 
BO. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1100 sammenlægges kommune-
planens rammeområde 04.03.09 BO med en del af rammeområde 04.03.02 BO og 
benævnes 04.03.09 BL for at muliggøre opførelse af etage og rækkehusboliger 
samt erhverv bag forhusbebyggelsen.   
 
For det nye rammeområde 04.03.09 BL ændres etageantallet fra 5 til 6 etager, der 
indføres en bygningshøjde på 20 m samt bebyggelsesprocenten hæves fra 95 til 
170 for området under et.  
 
Bestemmelsen: bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse 
i facadelinje med nabobebyggelsen. For at opnå en god bygningsmæssig helheds-
virkning kan der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt ved ombyg-
ningsprojekter, der vedrører bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til bygninger-
nes proportionering, taghældning, tagkviste, materialevalg mv. udgår, og der ind-
sættes en bestemmelse om at der kan der opføres en dagligvareforretning på op 
til 1.000 m2. 
 
Desuden reguleres det nye rammeområde 04.03.09 BL med de faktiske matriku-
lære forhold, en del af 04.03.06 OF overføres til det nye rammeområde. 
 
En del af rammeområde 04.03.02 BO udskilles til et nyt rammeområde 04.03.15 
BO for at fastlægge anvendelsen til boligområde med varierede bebyggelsesfor-
mer. Den eksisterende bebyggelse inden for rammen er SAVE registreret med en 
bevaringsværdi på 4, hvilket fastholdes. 
 
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med målsætningen i Kommuneplan 
2017 om at udvikling af midtbyen skal ske ved fortætning. 
 
 
Natura 2000, Bilag IV og Miljøvurdering 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger 
ca. 4,7 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem natur-
typer: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, 
bøgeskov på muld-bund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt ege-
skov og bland-skove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsala-
mander, dam-flagermus, odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
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Ved registrering af bilag IV er planen omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering 
i hh til § 7 i bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016. Der skal screenes for 
arterne også uden for habitatområderne. 
 
 
Rammebestemmelser 
 
Rammebestemmelserne for de nye rammeområder 04.03.09 BL og 04.03.15 BO 
har følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 04.03.09 BL  
 
Anvendelsen er fastlagt til bolig- og erhvervsformål. (anvendelseskategori 11 – 
blandet byområde). 
 
Bebyggelse må kun opføres som etageboliger. Som baghusbebyggelse må dog 
opføres rækkehuse. 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 20 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 170 for området under et. 
 
Rammeområde 04.03.15 BO 
 
Anvendelsen er fastlagt til boligformål (anvendelseskategori 8 – boligområde med 
varierede bebyggelsesformer). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 12 m. 
 
Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje 
med nabobebyggelsen. For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning kan 
der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt ved ombygningsprojekter, 
der vedrører bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportione-
ring, taghældning, tagkviste, materialevalg mv. 
 
 
Rammebestemmelserne for det reducerede rammeområde 04.03.06 OF og 
04.03.02 BO 
 
Rammeområde 04.03.06 OF 
 
Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål (anvendelseskategori 61 – offentlige 
formål). 
 
Kirkegård.  
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Ny bebyggelse kan kun opføres, hvis den har til formål at understøtte denne an-
vendelse. For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning kan der i forbin-
delse med opførelse af ny bebyggelse samt ved ombygningsprojekter, der vedrø-
rer bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, tag-
hældning, tagkviste, materialevalg mv. 
 
 
Rammeområde 04.03.02 BO 
 
Anvendelsen er fastlagt til boligformål (anvendelseskategori 5 – Etagebolig i karré-
kvarter). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 4 etager. 
 
Maks. husdybde 10 m. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet be-
byggelse i facadelinje med nabobebyggelsen. For at opnå en god bygningsmæs-
sig helhedsvirkning kan der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt 
ved ombygningsprojekter, der vedrører bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til 
bygningernes proportionering, taghældning, tagkviste, materialevalg mv 
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Kortbilag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 
 
 
 

11. Blandet byområde 
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan 
desuden anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til 
fritids- og kulturformål. 
Hvor det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, kan der desuden etable-
res enkelte dagligvarebutikker på op til 400 m2 og enkelte udvalgsvarebutikker 
på op til 200 m2.Som hovedregel skal erhverv og institutioner placeres i stue-
etagen. 
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8. Boligområde med varierede bebyggelsesformer 
Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af boligbebyggelse med 
varierede bebyggelsesformer. Bebyggelsesformerne vil kunne omfatte forskel-
lige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse, rækkehuse og 
lignende, samt etageboliger. 
I tilknytning til boligerne og på friarealer kan opføres og indrettes lokaler til fæl-
lesfaciliteter for områdets beboere. Som hovedregel kan der etableres instituti-
oner, faciliteter til fritids- og kulturformål og lignende, mindre fremstillings- og 
servicevirksomheder og lignende, som naturligt kan indpasses i boligområdet 
uden nævneværdige gener for omgivelserne. Når disse anvendelser etableres, 
udvider eller ændrer benyttelse, må det lokale vejnet ikke belastes nævnevær-
digt mere. Områdets præg af boligområde skal bibeholdes, og erhverv og of-
fentlige formål skal tilpasses omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstør-
relse, udformning af bebyggelse, parkering og adgangsforhold. 
Hvor det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, kan der desuden etable-
res enkelte dagligvarebutikker på op til 400 m2 og enkelte udvalgsvarebutikker 
på op til 200 m2. 
 

5 - Etagebolig i karrékvarter 
Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af etagebebyggelse. 
I tilknytning til boligerne og på friarealer kan opføres og indrettes lokaler til fæl-
lesfaciliteter for områdets beboere. Som hovedregel kan der etableres institutio-
ner, faciliteter til fritids- og kulturformål og lignende, mindre fremstillings- og ser-
vicevirksomheder og lignende, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden 
nævneværdige gener for omgivelserne. Når disse former for anvendelser etable-
res, udvider eller ændrer benyttelse, må det lokale vejnet ikke belastes nævne-
værdigt mere. Områdets præg af boligområde skal bibeholdes, og der skal der-
for ske en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningernes stør-
relse, deres udformning, samt parkering og adgangsforhold. 
Hensynet til den arkitektoniske helhedsvirkning skal være bestemmende for, 
hvilket etageantal og hvilken husdybde der konkret kan tillades på den enkelte 
ejendom. Normalt kan hushøjde og husdybde på nabobebyggelsen ikke over-
skrides. Såfremt nabobebyggelserne ikke har samme højde eller husdybde, vil 
den konkrete bygningshøjde eller husdybde blive fastlagt på baggrund af en vur-
dering af områdets generelle træk. I forbindelse med byfornyelse kan der punkt-
vis tillades en mindre overskridelse af husdybden. I karrébebyggelserne tilstræ-
bes en god helhedsvirkning mod såvel gadesiden som gårdsiden. Ved nybyg-
geri og byggearbejder, der berører bebyggelsens ydre, kan der derfor stilles 
særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, tagkviste, materiale-
valg m.v. Tekniske installationer skal som udgangspunkt placeres inden for byg-
ningernes højde- og dybdeprofil. 
Såfremt fællesfaciliteter, for eksempel cykelskure og lignende, ikke kan indrettes 
i eksisterende forhusbebyggelse, kan disse tilvejebringes i mindre omfang ved 
opførelse af ny bebyggelse i gårdrummet. Ny bebyggelse i gårdrum i øvrigt kan 
kun finde sted efter en samlet plan for gårdarealet. 
Inden for Ringgaden må der etableres butikker på op til 1.000 m2, når det vurde-
res hensigtsmæssigt til lokal forsyning. 
 
61 – Offentlige formål 
Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål. 
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