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Forslag til Mindretals udtalelse, vedr. sag 11 på byrådsmøde 5.2.2020
Enhedslisten og Radikale Venstre er imod forslaget om bebyggelse mellem Strandhuset og Strandvænget.
Det sammenhængende kultur- og parkmiljø mellem Bindesbølls flotte hospitalsbygninger og
Århusbugten er en af denne kommunes kulturperler. Det bør bevares.
Det har tidligere byråd og byplanlæggere også ment. Da byrådet vedtog Lokalplan 1031, blev det
bestemt, at Hack Kampmanns Strandhuset skulle bevares, og at er ikke måtte udstykkes og bygges
mellem Strandhuset og villaområdet Strandvænget nord for Strandhuset.
Den berømte arkitekt Hack Kampmann (der tegnede Århus Teater, Marselisborg, Toldkammeret, Det
gamle statsbibliotek, og andre markante Århus-bygninger) tegnede også Strandhuset. Og helt mod hans
sædvane blev Strandhuset placeret med den smalle ende, gavlen, op mod hospitalsbygningerne. Det var
netop for at huset ikke skulle danne barriere i udsigten fra parken.

De bedste hilsner
Keld Hvalsø
Tlf.28245824
Byrådsmedlem i Århus
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LOKALPLANENS INDHOLD
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk.
Eksisterende forhold
Denne lokalplan gælder for et område i Risskov ved Aarhus.
Området er beliggende på Rolighedsvej omkranset af et villakvarter mod nord, Risskov Strandpark mod syd og øst, og af Grenåbanen og letbanetracéet Aarhus –
Grenå mod vest. Området, der er 3091 m2 stort, omfatter en enkelt ejendom, matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, og var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.
Ejendommen er reguleret af Lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital,
som delområde 10, der er udlagt til åben-lav boligbebyggelse med tilladelse til en
bolig.

Oversigtsfoto, der viser placeringen af lokalplanområdet
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På matrikelkortet - er vist ejer- og zoneforhold.

Matrikelkort
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Beskrivelse af området
Den private ejendom anvendes i dag til beboelse, og omfatter en bygning, der i
Aarhus Kommuneplan 2017 er udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3. Huset, kaldet Strandhuset, er opført som funktionærbolig i 1908, men
har siden 1960’erne været ejet af Region Midtjylland og anvendt i forbindelse med
det nærliggende psykiatriske hospital.
Huset er omkranset af en tæt og delvist høj beplantning.

Fotos af den eksisterende og bevaringsværdige hovedbygning set i fugleperspektiv fra sydvest

Fotos af den eksisterende og bevaringsværdige hovedbygning set fra vest

Terrænet omkring den eksisterende bebyggelse fremstår plant og ligger i kote ca. 2
til 2.15. I den nordlige del af området er der en lavning, hvor terrænet er i ca. kote
1.65.
Vest for området løber Grenåbanen i ét spor.
Mod nord ligger et villakvarter, der strækker sig fra Risskov og op langs kysten til
Egå og Skæring. Villakvarteret fremstår med en åben og grøn karakter mellem de
Lokalplanens indhold
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interne østvest-gående veje. Kvarterets bebyggelse har en blandet arkitektur, der
spænder fra patriciervillaer med pudsede facader, over murermestervillaer i rød tegl,
klassiske parcelhuse fra 1960’erne til nyopførte huse i glas, tegl og beton. Villagrundene, der ligger nærmest lokalplanområdet, er hovedsageligt med pudsede facader
i lyse farver.

Foto af lokalplanområdet set fra sydøst med Strandparken i forgrunden

Foto af Strandparken set fra nord

Mod sydøst afgrænses grunden af Risskov Strandpark, som er et offentligt tilgængeligt rekreativt, grønt areal, der strækker sig ud til kystlinjen ved Aarhus Bugt.
Strandparken er velbesøgt og består af en badestrand, et stort åbent græsareal
med spredt læ-givende beplantning og stier henover arealet.
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Foto af Strandparken set fra nordvest

Foto af lokalplanområdets eksisterende hegns- og buskbeplantning set fra syd

Mod strandparken afgrænses lokalplanområdet mod syd og øst af en afskærmende
hegnsbeplantning bestående af store buske og mindre træer.
Strandparken er omfattet af strandbeskyttelse, mens lokalplanområdet ligger udenfor beskyttelseslinjen.
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Den nordlige del af lokalplanområdet (Delområde 2) gennemskæres i øst-vestgående retning af en hovedregnvandsledning, der ejes og driftes af Aarhus Vand, som
vist på Lokalplankort 1. Regnvandsledningen er optaget i Aarhus Kommunes Spildevandsplan.
Regnvandsledningen afleder vand fra et ca. 117 ha stort opland, ved både hverdagsregn (op til en 10-års regn) og skybrud. Regnvandsledningen er vital for det
gennemførte kloakadskillelses-projekt i Risskov, hvor ca. 1000 enkeltejendomme
(villaer, rækkehuse mv.) samt 250 øvrige enheder (etageboliger, erhverv, institutioner mv.) har adskilt den private del af kloaksystemet, for at blive tilkoblet Aarhus
Vands nye ledningsanlæg i området.
Før udledningen til Aarhusbugten renses og forsinkes vandet i et kommende regnvandsbassin i Risskov Hospitalspark. Regnvandsbassinet etableres som en del af
udbygningen af Psykiatrisk Hospital. Regnvandsledningen er ligeledes forbundet
med et bassin i den nordlige del af Risskov Strandpark.
Det samlede regnvandsanlæg er betinget af, at ledningsfunktionen opretholdes.

Planens baggrund og mål
Baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den private grundejer om at
udstykke ejendommen i to grunde, der kan anvendes til to énfamilieboliger.
Mål
Lokalplanen har til formål at sikre, at lokalplanområdet kan udstykkes og anvendes
til boligformål i form af åben-lav bebyggelse som to fritliggende énfamilieboliger.
Lokalplanen skal sikre, at området vil fremstå som en naturlig forlængelse af villakvarteret nord for planområdet, og at ny bebyggelse placeres med respekt for omgivelser og landskab. Herudover skal lokalplanen sikre, at den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning bevares, og at ændringer af denne sker med respekt
for bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk.
Lokalplanen skal desuden sikre, at afgrænsningen til det offentlige område Risskov Strandpark fastholder et frodigt og grønt udtryk.
Endelig har lokalplanen også til formål at sikre regnvandsledningens funktionalitet.

Planens hovedtræk
Lokalplanområdet udlægges til åben-lav boligbebyggelse i form af to fritliggende
énfamilieboliger og giver mulighed for udstykning af to grunde med maksimalt én
bolig pr. grund. Ny bebyggelse kan etableres i to etager med en maksimal højde på
8,5 m.
Lokalplanområdet inddeles i to delområder svarende til grundudstykningen som vist
på lokalplankort 1. Samlet set må der i lokalplanområdets delområde I opføres én
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bolig og indrettes i alt 438 m2 bruttoetageareal. For delområde II må der i alt opføres
én bolig og indrettes i alt 480 m2 bruttoetageareal.
Lokalplanen sikrer, at den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning inden for
delområde I bevares.
For at opnå en tidssvarende bolig med blandt andet forbedrede lysforhold, sikrer
lokalplanen også, at der kan ske ændringer på den bevaringsværdige hovedbygning. Bygningsændringer skal udføres med en særlig hensyntagen til bygningens
eksisterende arkitektur og karakteristika.

Eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan se ud i fugleperspektiv fra øst

Ny bebyggelse skal etableres inden for byggefelterne markeret på Lokalplankort 1,
og med en placering som vist i princippet på illustrationsplanen side 9 og Bilag 3.
I delområde I opføres ny bebyggelse som en tilbygning til den eksisterende bygning.
Lokalplanen sikrer, at placeringen af den eksisterende regnvandsledning bibeholdes, og at ny bebyggelse i delområde II opføres med de nødvendige hensyn til regnvandsledningens drift og vedligehold.
Lokalplanen indeholder retningslinjer for den nye bebyggelses overordnede ydre
fremtræden, terrænforhold og overgang til det omkringliggende landskab, herunder
retningslinjer for overgang til og sammenhæng med det offentlige grønne område
Risskov Strandpark.
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Ikke-målfast udsnit af illustrationsplan – Bilag 3

Lokalplanens indhold

Lokalplan nr. 1113

10

Bebyggelsens udseende
Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tage afsæt i områdets landskabelige og
kulturhistoriske kvaliteter. Bebyggelsen skal indgå i områdets generelle bebyggelsesstruktur som solitære bygninger, der underordner sig det udpegede kulturmiljø
og fastholder nærområdets landskabelige karakter.
Lokalplanområdet skal opleves som en fortsættelse af det nordforliggende villakvarters sammensatte karakter med varierede og individuelle arkitektoniske udtryk
bundet sammen af grøn beplantning.
Den grønne beplantning skal mod syd og øst fortsættes i et bælte langs lokalplanområdets ydre afgrænsning og skal fungere som afgrænsning mellem offentlig
strandpark og bebyggelse.

Eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan se ud fra strandparken

Delområde I
Ny bebyggelse i delområde I opføres som tilbygning til den eksisterende bevaringsværdige bygning, Strandhuset, og etableres som to rektangulære, horisontale
volumener, der forskyder sig vertikalt i forhold til hinanden. Tilbygningen placeres
mellem den eksisterende bevaringsværdige bygning og banen, så det primært vil
være Strandhuset, der er synligt fra strandparken.
Bebyggelsen opføres desuden med tagterrasse og en delvist nedgravet kælderetage med depotrum, garageanlæg m.m.
Tilbygningen udføres med en omsluttende trækonstruktion i princippet som vist på
illustrationerne side 11 og 12. Facadepartier i glas, træ eller beton tilbagetrækkes
fra trækonstruktionen i forskellige dybder og danner relief i facaden. Dybdevirkningen giver tilbygningen en lethed som kontrast til den robuste trækonstruktion.

Lokalplanens indhold
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Eksempel på, hvordan bebyggelse i delområde I kan se ud fra sydøst

Det samlede bygningsmæssige udtryk vil være karakteriseret af Strandhusets lyse
og elegante form, der i kombination med tilbygningens robuste struktur i træ og et
naturligt landskabs- og beplantningsprincip vil danne baggrund for både den kulturhistoriske arv og livet omkring boligerne. Tilbygningens trækonstruktion vil i takt med
træets patinering få en grålig nuance og indgå i landskabet som en naturlig del af
strandengens farveskala og karakter.
Tilbygningen skal etableres med fladt tag og kan udføres med tagterrasse med en
placering som vist på illustrationsplanen og med grønne tage med sedum eller
græsbeplantning. Der kan desuden etableres solceller på taget.

Eksempel på, hvordan bebyggelse i delområde I kan se ud ved indgangspartiet mod nord
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Tilbygningen skal holde en afstand på min. 0,2 m til Strandhuset for at sikre, at ny
og eksisterende bebyggelse fremstår som separate volumener. Sammenbygningen
etableres i glas med et langsgående ovenlys, der accentuerer overgangen mellem
det lyse murede hovedhus og tilbygningens rustikke træstruktur.
Strandhusets arkitektoniske kvaliteter understreges med en renovering, der så vidt
muligt tilbagefører huset til sit originale arkitektoniske udtryk og sikrer, at huset
fremover vil fremstå som hovedhus for området. Tilbygningen vil, med et enkelt
formsprog og en afdæmpet, naturlig farveskala i kombination med en lavere højde
og placering bag Strandhuset, opleves som hierarkisk underordnet den bevaringsværdige bygning.

Eksempel på, hvordan bebyggelse i delområde I kan se ud fra øst

Delområde II
Bebyggelsen opføres som to klart definerede volumener, der forskydes i forhold til
hinanden og danner uderum som vist i princippet på illustrationsplanen side 9 og
Bilag 3. Bebyggelsens top og bund markeres med gennemgående, horisontale flader i tegl, der omslutter store glaspartier, mens punktvise facadepartier i tegl binder
top og bund sammen. Terrasser langs facaderne hæves fra terræn og giver bygningen et let og svævende udtryk, mens sammenhængende ude-/indezoner skaber
helhed mellem bygning og landskab.
Bygningselementerne sammenbindes ved den gennemgående brug af tegl i en afdæmpet jordfarve som sand, grå, lys brun eller lys gul nuance tilpasset landskabet
som en naturlig del af strandparkens farveskala. Tegl som primært materiale sikrer
ligeledes, at bygningen patinerer hensigtsmæssigt over tid.
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Bebyggelse over terræn opføres med en konstruktion som vist på principsnit nedenfor og med de nødvendige hensyn til regnvandsledningens fremtidige drift og vedligehold. Bebyggelsen har herudover en delvist nedgravet kælderetage med depotrum, garageanlæg m.m.

Ikke målfast principsnit gennem bebyggelse i delområde II

Ikke målfast principsnit af konstruktion omkring regnvandsledning
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Eksempel på, hvordan bebyggelse i delområde II kan se ud fra øst

Tage etableres som flade tage og kan udføres med tagterrasser og udestue med
en placering som vist på illustrationsplanen og med grønne tage med sedum eller
græsbeplantning. Tagterrasserne etableres med en orientering mod syd/øst og
strandparken. Der kan desuden etableres solceller på taget.
Énfamilieboligen kan opføres som to separate bygningsvolumener, der skal udformes, så der skabes en god arkitektonisk helhed. Der kan desuden etableres en
udendørs pool.

Eksempel på, hvordan bebyggelse i delområde II kan se ud fra vest og mod vandet
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Kulturmiljø og fredede- og bevaringsværdige bebyggelser
Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdig med
en bevaringsværdi på 3 og består af et hovedhus. Herudover findes også et mindre
udhus.

Luftfoto af eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet set fra syd-vest.

Bygningen er tegnet af Hack Kampmann i 1908 og fremstår med vægt på enkelthed,
harmoni og klassisk proportionering. Bygningen har få detaljer omkring indgangspartierne, og udtrykker en høj grad af materiale- og håndværksmæssig kvalitet.
Bygningens placering solitært i området, med det åbne landskabsrum mod stranden foran, understreger forbindelsen til kysten og strandengens landskab, ligesom
de lyse og afdæmpede materialer indgår som en del af kystens naturlige farveskala.

Fotos af eksisterende bevaringsværdige hovedhus set fra vest og syd

Hovedbygningen fremstår i et enkelt formsprog med facader i hvidpudset murværk,
rødt tegltag, hvide, opsprossede vinduer og sokkel i kampesten. På hver af bygningens langsider er indgange markeret med en rundbuet frontkvist. Bygningen har
ligeledes to nyere kviste og tagvinduer samt enkelte nyere murhuller til
Lokalplanens indhold
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terrassedøre. Bygningens facader er delvist symmetriske og fremstår med en ubrudt
takt i murhullernes placering på hver side af de fremhævede indgange, dog afbrudt
af et nyere dørparti mod nord, der bryder med det symmetriske udtryk. Med facadernes symmetri og enkle udtryk står de markerede indgangspartier med frontkviste
tydeligt frem og giver bygningen sit særkende.

Foto af eksisterende bevaringsværdige hovedhus set fra syd, samt sokkel i kampesten

Til bygningen hører et hvidpudset udhus med sort tagpap. Det fremstår i dårlig stand
og er mærket af uhensigtsmæssige renoveringer med materialer, der afviger fra hovedhusets principper. Lokalplanen søger derfor ikke at bevare udhuset.

Fotos af eksisterende bevaringsværdig bygning og udhus
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Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske ændringer på den bevaringsværdige
hovedbygning. Bygningsændringer udføres med en særlig hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og karakteristika og med udgangspunkt i at fastholde
bygningens bevaringsværdi på 3.
De eksisterende kviste erstattes med nye pultkviste, der tilpasses proportionalt og
udføres med et formsprog, der afspejler bygningens arkitektur med rødt tegltag,
hvidmalede, opsprossede vinduer og inddækninger i zink som vist i princippet på
illustrationer side 18 og 19.
Enkelte, eksisterende tagvinduer blændes af. Skorstene opmures i tegl og pudses
hvide. Tagrender og nedløb kan udføres i zink.

Foto af Jagtslottet, Kalø, tegnet af Hack Kampmann, opført år 1899 – eksempel på pultkvist
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Eksempel på, hvordan den bevaringsværdige hovedbygning i delområde I kan se ud set fra syd

Eksisterende murhuller, vindues- og døråbninger skal fastholdes. Dog kan vinduesåbninger føres til terræn for at give mulighed for etablering af udgange til de udendørs opholdsarealer. På bebyggelsens nordside, hvor der i dag er et mindre vindue,
der er afblændet indefra, kan der etableres et vinduesparti i samme størrelse som
vinduet ved siden af, så der opnås samme symmetriske udtryk som på facaden mod
syd. Desuden må vinduet i frontkvisten på bygningens nordlige facade ændres til et
cirkulært vindue i lighed med det cirkulære vindue på bygningens sydfacade.
Det mindre vindue i gavl mod øst kan afblændes og tilmuringen etableres som tilbagetrukket i den originale muråbning.
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Eksempel på, hvordan den bevaringsværdige hovedbygnings facade mod nord kan se ud

Den vestvendte gavl åbnes op i stueetagen og 1. sal for at skabe en direkte forbindelse til den nye tilbygning og eksisterende vinduesåbninger kan afblændes, og tilmuringen etableres som tilbagetrukket i den originale muråbning, inkl. sålbænk.
På den østvendte gavl etableres en karnap med et formsprog, materialer og farver,
der afspejler arkitekturen på den eksisterende bygning som vist i princippet på illustration side 20. Der etableres en balkon på karnappens tag med udgang fra 1. sal.
Balkonens værn skal udføres som balustre.
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Eksempel på, hvordan den bevaringsværdige hovedbygning delområde I kan se ud fra øst
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Opholdsarealer, terræn og beplantning
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som
”område med god landskabskarakter”.
Landskabskarakteren fra kyststrækningen og strandparken videreføres i lokalplanområdet, der opleves som en fortsættelse af strandparkens terrænforhold og beplantningstyper i kombination med ny bebyggelses materiale- og farvemæssige tilpasning til landskabet.

Luftfoto af eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet set fra nord

Lokalplanen sikrer, at der udlægges et bælte i en bredde af 3 m til afskærmende
hegnsbeplantning i lokalplanens sydlige og østlige afgrænsning mod den offentlige
strandpark som vist på Lokalplankort 1.
Hegnsbeplantningen skal virke afskærmende mellem de private arealer og den offentligt tilgængelige strandpark, så strandparken fortsat opleves som et offentligt
tilgængeligt areal, hvor man kan bevæge sig frit.
Den afskærmende beplantning skal bestå af buske og mindre træer såsom syren,
hyld, blærespirea, paradisæble, bærmispel eller navr, der sikrer, at det levende
hegn får et naturligt og vildt udtryk. Vedligehold og udskiftning af hegnsbeplantningen skal ske i henhold til plantetyper angivet i lokalplanen. Ved fældning af hegnsbeplantningen, skal der ske genplantning.
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Eksempel på plantetyper i beplantningsbæltet

Der kan etableres fast hegn med en placering bag den afskærmende hegnsbeplantning vist på Lokalplankort 1. Fast hegn må maksimalt have en højde på 1,80
m., og skal bestå af en lav mur som højvandssikring på min. 1 m højde, max. 1,5
m med et lettere hegn herover.
Mod banen kan der etableres afskærmning med lydisolerende effekt. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 3,1 m målt fra terræn efter byggemodning og
skal inden for egen grund begrønnes mod banen. Afskærmning skal etableres i en
afstand på min. 0,5 m fra skel som vist på Lokalplankort 1.

Ikke målfast principsnit gennem delområde I

Lokalplanens indhold
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På grund af områdets høje grundvandsstand, kan eksisterende lavning i delområde II opfyldes, så der opnås samme niveau som det omgivende terræn svarende
til kote ca. 2. Området, der kan opfyldes, er markeret på Lokalplankort 2.
Herudover kan der terrænreguleres for at etablere nedkørsel til parkering under
terræn og etablering af udendørs pool med et omfang på maks. 4x8 m.
Der er mulighed for at etablere opholdsarealer både på terræn og på taget i form
af tagterrasser og udestue. Hvor der ikke er opholdsarealer eller solcelleanlæg på
taget, skal tagfladen begrønnes med sedum eller græs.

Ikke-målfast principsnit gennem delområde II

Veje, stier og parkeringsarealer
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rolighedsvej via en overkørsel over Grenåbanen.
Fra baneoverkørslen er der adgangsvej over strandarealet frem til lokalplanområdets østlige afgrænsning. Den nuværende adgangsvej skal i et efterfølgende vejprojekt forlænges ganske lidt mod nord, og der skal i den forbindelse søges om
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Der må kun etableres én vejadgang til lokalplanområdet.
Inden for lokalplanområdet skal der anlægges en fælles adgangsvej med en
bredde på min. 5 m, der giver adgang til begge matrikler.
Bil- og cykelparkering skal ske på egen grund.
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Klima- og miljøforhold
Lokalplanområdet ligger i kote ca. 2.0 til 2.15 og er i Kommuneplan 2017 udpeget
som oversvømmelsestruet ved forhøjet vandstand i havet.
For at sikre lokalplanområdet mod forhøjet vandstand, etableres fast hegn som eksempelvis betonmur i min.1 meter max. 1,5 meters højde bag beplantningsbæltet i
skel, mens der ved indkørslen til området etableres automatiske skodder, der kan
hæves fra terræn i tilfælde af oversvømmelse. Etablering af afværgeforanstaltning
mod forhøjet vandstand må ikke have negative konsekvenser for beplantningsbæltets vækstbetingelser.
Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanområdet, da lokalplanområdet er spildevandskloakeret. Regnvand kan håndteres enten ved nedsivning på egen grund,
udledning en recipient som f.eks. bugten eller tilslutning til en offentlig regnvandsledning, og der skal ske en rensning af vandet, inden det nedsives, udledes eller
tilsluttes.1

Støj
Det vurderes, at boligerne inden for lokalplanområdet ikke er støjbelastet af vejstøj
fra Rolighedsvej og dermed kan overholde kommuneplanens støjgrænse på 58 dB
(Lden) for boligfacader og udendørs opholdsarealer.
Ifølge VVM-undersøgelsen2 for letbanens første etape medfører letbanetog så lav
støj, at omgivelserne ikke vil være påvirkede. Selvom der principielt kan forekomme godstog på Grenåbanen, vil frekvenser af disse (< 1 tog/år) være så lav, at
det formentlig ikke udløser et forhøjet støjniveau.
Før opførelse af ny boligbebyggelse i området skal det dog ved beregning dokumenteres, at det udendørs støjniveau, som jernbane- og letbanestøj påfører boliger og opholdsarealer, ikke overstiger 64 dB Lden på døgnbasis.

Vibrationer
Ved beregning skal det dokumenteres, at vibrationer som jernbane- og letbanestøj
påfører boligbebyggelsen, ikke påvirker brugerne med vibrationsstøj, der overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

1

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et teknisk notat, som redegør nærmere for regnvandshåndteringen i lokalplanen.
2
VVM-undersøgelsen omfatter dog ikke denne del af letbanen, der er den eksisterende bane.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v.

§ 1.

Formål

Lokalplanen har til formål at sikre:
-

at området anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af maks. to fritliggende enfamilieboliger,

-

at eksisterende bevaringsværdige hovedbygning bevares,

-

at der fastlægges retningslinjer for ny bebyggelses omfang og udseende, jf.
landskab og eksisterende kulturmiljø samt

-

at området kan udstykkes i to ejendomme,

-

at regnvand fra opland kan ledes gennem lokalplanområdet via en regnvandsledning.

§ 2.

Område og opdeling

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter
jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre og del af matrikelnumre: 6pt,
Vejlby By, Risskov samt den parcel, der efter den 01.10.2019 udstykkes
i området. Se fodnote3.

3

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

Anvendelse

3.1

Lokalplanområdet udlægges til åben-lav boligbebyggelse i form af to fritliggende énfamilieboliger til helårsbeboelse.

3.2

Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

§ 4.

Udstykning

4.1

Udstykning inden for lokalplanområdet skal ske som vist på Lokalplankort 1 som delområde 1 og delområde 2

4.2

Der kan ikke ske yderligere udstykning af lokalplanområdet end angivet
på Lokalplankort 1.

§ 5.

Trafikforhold

5.1

Området vejbetjenes fra Rolighedsvej via en vej over Risskov Strandpark med en overkørsel over Grenåbanen. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske som markeret på Lokalplankort 1.

5.2

Som fælles adgangsvej til delområde I og delområde II udlægges følgende vej som vist principielt på lokalplankortet:
Vej A-B: 5 m bred
Vejen kan i en afstand af 5 m fra den østlige lokalplangrænse anlægges
som nedkørsel til parkeringskælder uden vejrabatter. Se fodnote4.

5.3

Der skal ved vejtilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler.

5.4

På hver grund skal der indrettes min. to bilparkeringspladser jf. ”Retningslinjer for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune”.

§ 6.

Teknisk forsyning og anlæg

4

Adgangens placering forudsætter en forlængelse af den eksisterende private fællesvej over Risskov
Strandpark, matr.nr. 6pr Vejlby By, Risskov. Der er ved lokalplanens vedtagelse indhentet dispensation
fra strandbeskyttelseslinjen og aftale med ejeren af matr.nr. 6pr til gennemførelse af forlængelsen.
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Ledninger, kabler mv.
6.1

Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Se fodnote5.

6.2

Placering af eksisterende offentlig regnvandsledning markeret på lokalplankortet fastholdes.

§ 7.

Terrænregulering

7.1

Det er kun tilladt at terrænregulere indtil +/- 0,5 m i forhold til eksisterende
terræn. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m Se
fodnote6.

7.2

Som markeret på Lokalplankort 2, kan eksisterende lavning i terrænet
dog fyldes op, så der opnås samme niveau som det omgivende terræn,
svarende til kote ca. 2.
Herudover kan der terrænreguleres til kote ca. - 0.25 for at etablere
nedkørsel til parkering under terræn og til kote ca. - 0.60 for anlæg af
nedgravet udendørs pool med et omfang på maks. 4x8 m.

§ 8.

Bebyggelsens omfang og placering m.m.
Fælles bestemmelser

8.1

Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne vist på Lokalplankort 1, med en placering som vist i princippet på illustrationsplanen Bilag 3.

8.2

Kælderetager kan etableres med en afstand til skel mod Grenåbanen
på min. 0,5 m.

8.3

Mod den fælles adgangsvej må der, i en afstand på min. 2,5 m fra
vejmidte, etableres bebyggelse med en højde på op til 8,5 m.

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
byggemodningsprojekt indsendes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Omfanget af terrænreguleringen skal
fremgå af projektet.
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Lokalplan nr. 1113

29

8.4

Spunsning i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse skal udføres
på egen matrikel.
Delområde I

8.5

Der må inden for delområde I opføres og indrettes i alt op til 438 m2
bruttoetageareal, inkl. eksisterende hovedhus.

8.6

Eksisterende hovedbygning, der på lokalplankortet er angivet som bevaringsværdig, skal bevares.
Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades ved brand eller lignende, skal der opføres ny bebyggelse med samme omfang, udformning og placering som den tidligere bebyggelse.

8.8

Inden for delområde I skal ny bebyggelse opføres som en tilbygning til
eksisterende bygning.

8.9

Kælder i ny bebyggelse etableres med bundkote maks. -0.25 på underkant af dæk, svarende til ca. 2,5 m under terræn.

Delområde II
8.10

Der må inden for delområde II opføres og indrettes en énfamiliebolig på
i alt op til 480 m² bruttoetageareal.

8.11

Ny bebyggelse i delområde II kan opføres ovenpå og ved siden af den
eksisterende regnvandsledning, med en konstruktion som vist på principsnit side 13.

8.12

Kælder etableres med bundkote maks. -0.50 på underkant af dæk, svarende til ca. 2,75 m under terræn.

§ 9.

Bebyggelsens udseende og skiltning
Fælles bestemmelser

9.1

Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner og formsprog
udformes med et udtryk som vist i princippet på illustrationerne side 1014 og illustrationsplan Bilag 3.

9.2

Nye bygningers tage skal udføres som flade tage med en maksimal
hældning på 5 grader.
Der kan etableres terrasser på ny bebyggelses tagflader, og i delområde II må der etableres udestue i forbindelse med tagterrasse.
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Herudover kan der etableres ovenlys og energiproducerende anlæg i
form af solceller eller solfangere på tagfladerne. Tagflader, der ikke indrettes til tagterrasser eller solceller, kan etableres som grønne tage med
sedum eller græs.
9.3

Værn på tagterrasser skal etableres med et let udtryk, med glas eller
metalgitter.

9.4

Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af
solceller og solfangere på tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.
Dog må tag på udestue udføres med glas.
Delområde I
Ny bebyggelse

9.5

Bebyggelsen skal fremstå som en konstruktion i træ med tilbagetrukne
facadepartier i glas, træ eller beton, i princippet som vist på illustrationerne side 11 og 12. Der kan desuden etableres mindre blændpartier i
metal eller andet plademateriale.
Synlig kælderetage skal fremstå som sokkel i beton.

9.6

Tilbygningen skal holde en afstand på min. 0,2 m til Strandhuset for at
sikre, at ny og eksisterende bebyggelse fremstår som enkeltstående volumener. Sammenbygningen skal primært udføres som en kombination
af glas og træ.

Bevaringsværdig bebyggelse
9.7

Eksisterende bebyggelse, der på lokalplankortet er angivet som
bevaringsværdig, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde
ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller
gives en ændret ydre fremtræden uden Aarhus Kommune, Byggeri’s
godkendelse/tilladelse.

9.8

Ombygning og vedligehold af bevaringsværdig bygning skal ske som en
videreførelse af den eksisterende arkitektur. Der skal anvendes samme
type materialer og farver som i den eksisterende bebyggelse. Rygninger skal være murede.
Ved udskiftning af vinduer, døre, facadetegl, tagsten, rygsten eller andre bygningsdele skal der anvendes samme type som eksisterende, ældre og traditionelt udførte bygningsdele og disse skal være karakteristisk for bygningstypen.
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9.9

Eksisterende murhuller, vindues- og døråbninger skal fastholdes, og
der må ikke etableres nye åbninger i eksisterende murværk, bortset fra
de i § 9 stk. 10, 11 og 15 nævnte.
Dog kan vinduesåbninger føres til terræn, for at give mulighed for etablering af udgange til de udendørs opholdsarealer.

9.10

På bebyggelsens nordside, hvor der i dag er et mindre vindue, der er
afblændet indefra, kan der etableres et vinduesparti i samme størrelse
som vinduet ved siden af, så der opnås samme symmetriske udtryk
som på facaden mod syd.
Desuden må vinduet over dørpartiet på bygningens nordlige facade
ændres til et cirkulært vindue, og dørhullet må etableres med en rundbuet form og i samme størrelse som døråbningen i sydfacaden.
Et lille vindue på østgavlen kan afblændes, og tilmuringen etableres som
tilbagetrukket i den originale muråbning, inkl. sålbænk.

9.11

Der kan etableres en karnap på bygningens østvendte gavl med en
bredde på maks. 4,5 m, svarende til placeringen af de to eksisterende
vinduer. Karnappens tag må udnyttes som balkon med direkte udgang
fra 1. sal. Udgang til balkon kan etableres som kombineret dør- og vinduesparti i lighed med vinduespartiet i karnappen.
Balkonens værn skal udføres som balustre.
Karnappen skal fremstå med murede hjørner med en hvid, pudset facade
og vinduer med opsprossede, hvidmalede trærammer. Karnappens formsprog skal være tilpasset arkitekturen på den eksisterende bygning som
vist i princippet på illustration side 20.
Et lille vindue på østgavlen kan afblændes, og tilmuringen etableres
som tilbagetrukket i den originale muråbning, inkl. sålbænk.

9.12

Eksisterende tagvinduer må blændes af, og eksisterende skorstene må
erstattes af murede og hvidpudsede skorstene.

9.13

Eksisterende kviste må erstattes med nye pultkviste placeret symmetrisk
omkring frontkvisten som vist i princippet på illustration side 18 og 19.
Kviste må ikke etableres nærmere tagfod og gavl end tre tagsten.
Tag på kviste skal udføres i rød tegl som på den øvrige tagflade.
Vinduer skal fremstå som bygningens øvrige vinduer med hvidmalede
trærammer og opsprosninger.
Inddækninger skal udføres i zink, og må ikke udføres med glasparti i flunkerne.
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9.14

Terrassedøre skal fremstå med opsprossede, hvidmalede trærammer i
stil med vinduerne.

9.15

Den vestvendte gavl må åbnes op i stueetage og 1. sal for at skabe mulighed for en direkte forbindelse til ny bebyggelse.
Eksisterende vinduesåbninger i den vestvendte gavl må afblændes,
men skal fremstå i den samme overfladebehandling som den øvrige facade. Tilmuringen etableres som tilbagetrukket i den originale muråbning, inkl. sålbænk.

9.16

Der må ikke opsættes energiproducerende og andre tekniske anlæg på
fredede og bevaringsværdige bygninger.

9.17

Tagrender og nedløb skal fremstå i zink.
Delområde II

9.18

Facader på ny bebyggelse skal primært fremstå som en kombination af
partier af tegl og glas, og mindre facadepartier i træ, beton eller som
pudsede flader. Der kan desuden etableres mindre blændpartier i metal
eller andet plademateriale.

9.19

Tegl skal være i en afdæmpet jordfarve som eksempelvis sand, grå, lys
brun eller lys gul nuance.
Synlig kælderetage skal fremstå som sokkel i laceret beton.
Solceller og energiproducerende anlæg

9.20

Energiproducerende anlæg må kun etableres på tagfladen på ny bebyggelse og skal fremstå som en integreret del af tagfladerne. Ved evt.
genopførelse af den bevaringsværdige bygning, må der ikke placeres
solceller på den nyopførte bygning.

9.21

Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi, skal anlægget
placeres mindst 1,0 m fra tagkant og have en hældning på maks. 10
grader.
Antenner

9.22

Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner
– må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,00 m op over disses
højeste punkt.

9.23

Der må ikke opsættes parabolantenner med en større diameter end
1,00 m.
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§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning
Hegnsbeplantning
10.1

Der skal udlægges areal til afskærmende hegnsbeplantning med en
bredde på min. 3 m som vist på lokalplankort 1. Hegnsbeplantningen skal
have en naturlig og vild karakter og virke afskærmende mellem de private
arealer, vejen og den offentlige strandpark.

10.2

Hegnsbeplantningen skal være beplantet med buske og mindre træer
såsom syren, hyld, blærespirea, paradisæble, bærmispel eller navr. Eksisterende hegnsbeplantning langs lokalplanens sydlige og østlige
grænse kan indgå i beplantningen.
Ved fældning og vedligehold af hegnsbeplantningen skal der ske genplantning af plantetyper som nævnt i lokalplanen.

10.3

Træer og buske i den afskærmende hegnsbeplantning skal plantes i
åbne bede med god vækstjord i min. 1 m dybde.

10.4

Ny hegnsbeplantning skal ved etablering have en minimumhøjde på 1
m.

10.5

Der kan etableres faste hegn med en maks. højde på 1,80 m, såfremt
disse etableres bag beplantningsbæltet.

10.6

Mod Grenåbanen kan der som afskærmning etableres fast hegn med
lydisolerende effekt. Afskærmningen skal placeres 0,5 m fra skel, som
vist på lokalplankortet. Afskærmningen må maksimalt have en højde på
3,1 m målt fra terræn og skal begrønnes mod banen.
Begrønning skal være vedligeholdelsesfrit, f.eks. som efeu.
Veje og parkeringsarealer

10.7

Lokalplanområdets fælles adgangsvej skal udføres med fast belægning
i form af eksempelvis beton, fliser eller asfalt.
Tekniske anlæg og affald

10.8

Der skal inden for den enkelte grund udlægges arealer til opsamling af
affald, så det sikres, at der er plads til en rationel placering af affaldssortering, opbevaring og afhentning.
Arealer til affaldshåndtering skal placeres og integreres i busk- og hegnsbeplantningen mod skel.
Bebyggelsen skal overholde det til enhver tid gældende Regulativ for
husholdningsaffald, Aarhus Kommune.
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§ 11. Støjforhold
Vejtrafikstøj
11.1

Det skal ved beregning dokumenteres, at det konstante udendørs støjniveau som vejtrafikstøj påfører bebyggelse til boligformål og udendørs
opholdsarealer, ikke overstiger Lden 58 dB.
Banestøj og vibrationer

11.2

Ved opførelse af ny bebyggelse skal det ved beregning dokumenteres,
at det konstante udendørs støjniveau, som støj fra jernbanetrafikken
påfører boliger og tilhørende opholdsarealer, ikke overstiger L den 64 dB.

11.3

Ved opførelse af ny bebyggelse skal det ved beregning dokumenteres,
at brugerne afskærmes mod vibrationsgener fra jernbane i henhold til
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau) for vibrationer som jernbanetrafikken påfører boliger

§ 13. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny
bebyggelse
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
Den fælles adgangsvej er anlagt.
Den i § 10 nævnte afskærmende hegnsbeplantning i skel er etableret.
Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet
sted.
Det ved beregning er dokumenteret, at de i § 11 angivne støj- og vibrationsgrænser er overholdt.

§ 14. Grundejerforening
14.1

Der stilles ikke krav om stiftelse af en grundejerforening.

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan nr. 1113

35

§ 15. Servitutter
Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser
i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17:
21.07.1880 – Dok. om opstemning af vand
Ophæves med lokalplanen, for så vidt angår matr.nr. 6pt, Vejlby By, Risskov.
12.06.1918 – Dok. om fredning
Ophæves med lokalplanen, for så vidt angår matr.nr. 6pt, Vejlby By, Risskov.
09.04.1945 – Dok. om skel
Ophæves med lokalplanen, for så vidt angår matr.nr. 6pt, Vejlby By, Risskov.

§ 16. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan
Lokalplan nr. 1031 ophæves for delområde 10, svarende til den del, der
vedrører lokalplanområdet.
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen.
Kommuneplanen
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget.
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 150228BO og
helt i byzone.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
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Kommuneplanens rammer

Lokalplanen og andre planer
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Anden fysisk planlægning
Området er omfattet af Lokalplan 1031, der forudsættes ophævet for den del, der er
omfattet af nærværende lokalplan.

Overordnede vej- og stiforhold
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rolighedsvej, via en overkørsel over jernbanen,
hvorfra der er nem adgang til det overordnede vejnet, Grenåvej og Vejlby Ringvej/Vestre Strand Allé.
Området adgangsbetjenes af en ny adgangsvej, der er etableret i forbindelse med
flytning af baneoverkørsel midt for strandarealet til en placering ved lokalplanområdets sydlige skel. Flytningen af baneoverkørslen er sket, fordi der vil blive anlagt
et letbanestoppested ud for den nuværende baneoverkørsel.
Den nye adgangsvej vil blive skiltet med forbud mod indkørsel for offentligheden,
men med beboerkørsel tilladt.
Fra lokalplanområdet er der adgang til Risskov Skole via Rolighedsvej og Skolevangs Allé. Der er fortov på hele strækningen og cykelsti på Rolighedsvej.
Inden for 1 km afstand fra lokalplanområdet, er der indkøbsmuligheder i
form af 4 supermarkeder. Herudover er der knap 2 km til større indkøbsmuligheder
som storcentret Veri Center.

Naturbeskyttelsesinteresser
Der findes ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet.

Natura 2000 og Bilag IV
Ifølge ”Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” (BEK nr. 1383 af
26. nov. 2016) må Aarhus Kommune ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der kan findes på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder,
eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Aarhus
Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området.
På grund af arealets hidtidige anvendelse som bolig- og erhvervsområde, er det
Aarhus Kommunes vurdering, at området ikke er levested for bilag IV-arter. Nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø med omgivelser, som ligger ca. 7 km
sydvest for området. På grund af afstanden samt projektets karakter vurderer Aarhus Kommune, at det konkrete projekt ikke påvirker udpegningsgrundlaget i Natura
2000-området væsentligt.

Arkæologiske forhold
Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af området med det formål at
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lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumlovens § 27, dvs.: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave
og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori
disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27, stk. 1).
Lokalplanområdet er bebygget. Ved de områder, hvor der i forvejen er bebygget,
vurderes det, at der ikke er behov for arkæologiske undersøgelser forud for evt.
kommende byggearbejder.
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn
som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang
de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27),
Museet vil da, så hurtigt som muligt, tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte,
eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Kulturmiljø
Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet er en del af kulturmiljøet Psykiatrisk Hospital (Jydsk Asyl). Kulturmiljøerne er udpegede i Kommuneplanen og beskrevet i Kulturhistorisk Redegørelse fra 2013.
Psykiatrisk Hospital (Jydsk Asyl)
Kulturmiljøets hovedtræk
Anlæggelse af Jydsk Asyl i Risskov, og opførelsen af andre tilsvarende institutioner i Danmark midt i 1800-tallet, var et udtryk for et markant skifte inden for opfattelsen af sindssyge og sindssygdom. Hidtil havde den overordnede holdning til
sindssyge været, at deres tilstand var opstået på grund af ’umoralsk levevis’. Den
gennemgående praksis var opbevaring væk fra almenbefolkningen. I starten af
1800-tallet ændredes opfattelsen af sindssyge gradvist for i midten af 1800-tallet
at blive ligestillet med legemlig sygdom blot med andre symptomer. En af de fremtrædende fortalere for denne opfattelse og kritiker af den hidtidige opbevaringsnorm – kaldet Dårevæsnet – var overlæge Harald Selmer, der blev første ledende
overlæge på Jydsk Asyl i Risskov.
Anlægget Jydsk Asyl blev tegnet for staten i 1849 af arkitekt M.G. Bindesbøll. Anlægget fremstår i historicistisk renæssancestil og er et markant, symmetrisk anlæg, der vidner om inddelingen i mandeafsnit og kvindeafsnit. Byggeriet er banebrydende, idet det er et af de første eksempler på historicistisk byggeri i Danmark,
men også fordi byggeriets indretning tilgodeser datidens nye teorier inden for psykiatrien. I 1861 blev anlægget udvidet under hensyntagen til anlæggets symmetri
og arkitektur. Igen i 1970 blev anlægget udvidet. Denne sene udvidelse respekterer imidlertid ikke den oprindelige symmetri og er klart anderledes end de første
anlæg.
Hospitalets park ligger som en forlængelse af det imponerende borgagtige anlæg
og skråner ned mod Rolighedsvej. Det er en stor, åben park med solitære træer
og slyngede stisystemer. Parken er, udover det historicistiske bygningsanlæg, et
af de bærende elementer for hele området, og udover den åbenlyse fordel for de
indlagte og kvarterets beboere markerer parken hospitalets placering ved bugten
og bringer anlægget ind i en meningsfuld kontekst.
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Bærende elementer
Det oprindelige anlæg samt udvidelsen i 1861. Den renæssance inspirerede arkitektur og bygningernes indbyrdes placering i samspil med parkanlægget mod Rolighedsvej. Parkens åbne struktur med rumdannende, større træer.
Kulturmiljøets bærende elementer for Psykiatrisk Hospital er i kommuneplanen angivet som:
•
•

Det symmetriske anlæg i historicistisk renæssancestil
Bygningernes samspil med det store, åbne parkrum med rumdannende beplantning

Sårbarheder
Kulturmiljøets sårbarheder for Psykiatrisk Hospital er i kommuneplanen angivet
som:
•
•

Sårbart overfor tilbygninger og bygningsændringer, der slører det oprindelige udtryk og symmetri.
Sårbart overfor ændringer i parkens indretning, der slører tilknytningen og
samspillet med de oprindelige bygninger.

Aarhus Kommuneatlas / SAVE bygningsregistrering
I SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) – en kortlægning og
registrering af bevaringsværdier i Aarhus Kommune – er bygninger opført før 1940
vurderet på en skala fra 1-9, hvor 1 står for den højeste bevaringsværdi. Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er i kommuneplanen optaget som bevaringsværdige bygninger.
Med henblik på at værne om kommunens ældre bygninger og sikre, at bygningsbevaringsinteresserne tilgodeses, har Aarhus Kommune, i samarbejde med det
daværende Skov- og Naturstyrelsen, foretaget en registrering af alle bygninger fra
før 1940. Denne registrering og klassificering fremgår af Kommuneatlas Århus
1997. Registreringen er i dag samlet i Kulturstyrelsens database over Fredede og
Bevaringsværdige Bygninger (FBB).
Inden for lokalplanområdet er eksisterende bebyggelse udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3.

Landbrugsloven
Det planlagte ligger indenfor i forvejen udbygget byzone og uden nærhed til større
husdyrbrug.

Varmeplanlægning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid
gældende betingelser.
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Den kystnære del af byzonen
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse
og anlæg i den kystnære del af byzonen redegøres for den visuelle påvirkning af
kysten ved bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne.
Lokalplanområdet ligger, ligesom en stor del af resten af Aarhus, inden for den kystnære del af byzonen.
Inden for lokalplanområdet er der i dag en bevaringsværdig bebyggelse i 1,5 etager.
Lokalplanen sikrer, at den bevaringsværdige hovedbygning bevares og giver mulighed for, at der kan opføres og indrettes i alt to énfamilieboliger i op til to etager med
en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
Lokalplanområdet ligger tilbagetrukket fra kysten sammenlignet med de nord- og
sydligt beliggende villakvarterer, hvor grundene ligger helt ud til strandkanten.
Lokalplanen sikrer, at der i lokalplanområdet mod strandparken og kysten etableres en busk- og hegnsbeplantning, med en naturlig karakter, tilpasset det eksisterende landskab. Det vil derfor primært være det grønne beplantningsbælte, der
ses, mens bebyggelsen kun i mindre grad vil kunne ses over beplantningsbæltet.
Det konkluderes, at den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil
medføre en ændret påvirkning af kysten, og at lokalplanen kan rummes inden for
kystnærhedszonens bestemmelser.

Landskabskarakter
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som
et ’område med god landskabskarakter’. Der skal derfor redegøres for, hvordan
bygge- og anlægsprojekters visuelle indvirkning tilpasses områdets karaktergivende
landskabselementer.
Landskabskarakteren fra kyststrækningen og strandparken videreføres i lokalplanområdet, der opleves som en fortsættelse af strandparkens terrænforhold og beplantningstyper i kombination med ny bebyggelses materiale- og farvemæssige tilpasning til landskabet.
Med lokalplanen sikres det, at den eksisterende, bevaringsværdige bygning,
Strandhuset, bevares. Ny bebyggelse med tilknytning til den bevaringsværdige bebyggelse placeres mellem Strandhuset og Grenåbanen, hvilket medfører, at Strandhuset får en central og synlig rolle set fra strandparken. Den samlede bygningsstruktur vil samtidig opleves som enkeltstående bygninger, der placerer sig i landskabet, ligesom nabobebyggelsen i det nordforliggende villakvarter.
Herudover sikrer lokalplanen, at der etableres et bredt beplantningsbælte mod
strandparken ved det syd- og østlige skel, og at beplantningen får samme karakter
som den nuværende beplantning i lokalplanområdet og i det nordliggende villakvarter, så der skabes en naturlig overgang fra lokalplanområdet til strandparken.
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Terrænet holdes i samme kote som strandparken, så området også i fremtiden vil
opfattes i niveau hermed og som en fortsættelse heraf. Dog gøres det muligt at
opfylde en lavning, der ligger i den nordlige del af lokalplanområdet, for at imødekomme udfordringer med højt grundvandsspejl.
Det konkluderes, at ændringerne af området med den bebyggelse, beplantning og
terrænregulering, som lokalplanen giver mulighed for, etableres med respekt for
landskabets karakter, og at de ikke medfører en ændret påvirkning af det bevaringsværdige landskab.

Spildevand og regnvand
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland L034. Området er spildevandskloakeret, hvorfor Aarhus Vand kun forsyner med én ledning til
spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet skal derfor
enten nedsives, afledes til havet, eller på anden måde håndteres lokalt.
Spildevand
Husspildevand skal afledes til Egå Renseanlæg eksisterende spildevandsledning i
Strandvænget.
Matriklen var en del af det tidligere Psykiatriske Hospital, hvorfor ejer selv skal forestå kloakeringen frem til et af Aarhus Vands spildevandsledninger, eller indgå i et
privat fællessystem.
Regnvand
Området er beliggende i et spildevandskloakeret opland, hvorfor området selv skal
forestå håndteringen af alt regnvand. Regnvandet må ikke tilsluttes spildevandssystemet.
Regnvand skal håndteres lokalt ved f.eks. nedsivning eller udledning. For at reducere mængden af regnvand, der skal håndteres, bør asfalt, fliser og lignende impermeable arealer begrænses mest muligt.
Regnvandet fra området kan f.eks. nedsives fra faskiner, regnbede, wadier, nedsivningsbassiner m.m. Der skal tages hensyn til lokale forhold, herunder jordforurening, højtstående grundvand m.m.
Alternativt kan regnvandet udledes til havet. Inden regnvandet kan udledes, skal
regnvandet renses i f.eks. et regnvandsbassin.
Udledningstilladelse og nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune,
Vand og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk.
Hvis der etableres privat fælles spildevands- eller regnvandsanlæg, skal dette optages i spildevandsplanen og efterfølgende tinglyses. Der skal da etableres tilhørende spildevandslav med vedtægter for varetagelse og fordeling af udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Udkast til vedtægter for lavet og
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anmodning om ændring af spildevandsplanen skal fremsendes til Aarhus Kommune, Vand og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk.

Forureningsforhold – Jord
Teknik og Miljø har pr. 4. august 2015 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet.
Region Midtjylland har vurderet matr.nr. 6pt Vejlby By, Risskov i henhold til
Lov om forurenet jord og har ikke registreret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning.

Områdeklassificering
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område. Det
betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af
byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på
landsplan i alle byzoner pr. 1. januar 2008.

Overskudsjord/byggeaffald
Overskudsjord
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.
Da hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, skal eventuel jordflytning herfra
forudgående anmeldes til Plan, Byggeri og Miljø.

Grundvand og vandindvinding
Lokalplanområdet er beliggende uden for et område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandforsyninger.
Der er ingen nuværende og ingen fremtidige drikkevandsinteresser i området.
Det er risiko for højtstående grundvand, hvilket betyder, at byggeri og anlæg som
etableres under nuværende terræn, bør tilpasses dette forhold under hensyntagen
til lokalområdets øvrige interesser; bl.a. jernbane, veje, installationer, natur og naboejendomme. Endvidere anbefales byggeriet klimatilpasset ift. fremtidige havvandsstigninger, idet havspejlsstigninger vil bevirke yderligere stigning i det kystnære grundvand.
Såfremt der bliver behov for grundvandssænkning, skal projektet iht. miljøkonsekvensvurderingsloven screenes for eventuelle påvirkninger på omgivelserne.
Permanent sænkning af grundvandsspejlet kræver tilladelse efter vandforsyningsloven
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Støjmæssige forhold
Vejstøj
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser.
Ved opførelse af boligbebyggelse skal det sikres, at kommuneplanens grænseværdi på Lden 58 dB for maksimal støjbelastning på facaden og på opholdsarealer
overholdes.
Delområde I ligger 35-40 m fra midten af Rolighedsvej. Det vurderes, at det kun i
ringe omfang vil være støjbelastet fra vejen og formentlig ikke ud over kommuneplanens støjgrænse på 58 dB (Lden) for boligfacader og udendørs opholdsarealer.

Grenåbanen
I forhold til jernbaner har Miljøstyrelsen fast en grænseværdi på 64 dB (Lden) for
støjpåvirkningen fra banen på boligfacader. Letbanetog medfører så lav støj, at
omgivelserne ikke vil være påvirkede ud over denne grænse. Selvom der principielt kan forekomme godstog på Grenåbanen, vil frekvensen af disse (ved lokalplanens udarbejdelse var frekvensen mindre end 1 tog/år) være så lav, at det vurderes, at den ikke medvirker til en reel forhøjelse af støjniveauet.
Forinden opførelse af ny boligbebyggelse i området, skal det dog ved beregning
sikres, at det udendørs støjniveau, som jernbane- og letbanestøj påfører boliger
og opholdsarealer, ikke overstiger 64 dB Lden på døgnbasis, samt at vibrationer i
bygningen fra jernbane- og letbanestøj ikke overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Miljøvurdering
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening.
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt,
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven).
I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af
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kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Kollektiv trafik
Området trafikbetjenes ved lokalplanens udarbejdelse af bybusrute 12 på Rolighedsvej og Harald Selmers Vej.
Området betjenes af busruterne 1a, 12, 17, 46, 100, 100N, 120, 121, 122, 123, 123N
i krydset mellem Grenåvej og Asylvej.
Det er hensigten, at der skal etableres et stoppested på Letbanen/Grenåbanen
ved Risskov Strandpark. I den forbindelse kan der ske ændringer i ovenstående
busruter.

Skoleforhold
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Risskov Skoles distrikt. Skolen er
beliggende Vestre Strandallé 97.

Institutionsforhold
I nærheden af lokalplanområdet findes, ved planens udarbejdelse, følgende institutioner:
Risskov Dagtilbud, med afdelinger på følgende adresser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasminvej 31
Alsvej 37
Solbakken 7
Tretommervej 2
Forteledet 27
Solbakken 5
Selvejende dagtilbud med afdelinger på følgende adresser:
Elmevej 6
Harald Selmers Vej 45
SFO:
Vestre Strandallé 97 (skolen)
Klub Vestre Strandallé 170

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

Teknisk forsyning
Elforsyning sker fra: ………………………………
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Vandforsyning sker fra:…………………………..

Aarhus Vand A/S
Gunner Clausens Vej 34
8260 Viby J

Varmeforsyning kan ske fra:……………………..

Aarhus Kommune
AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Kloakforsyning sker ved: ………………………….

Aarhus Vand A/S
Gunner Clausens Vej 34
8260 Viby J

Affaldshåndtering skal ske ved: …………………

Aarhus Kommune
AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Byggeri
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ansøgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget.
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være
muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggeeller anlægsarbejde.
Retsvirkninger af lokalplanen
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt.
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen.
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret.
[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].
[Område .... udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter Lov om planlægning, § 48, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende ejendomme
overtaget af kommunen mod erstatning.]
[Lokalplanen indeholder i § 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet [den på matrikelkortet markerede del] overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af
bl.a. af Lov om Planlægning § 47 A.]
[§ .... bestemmer, at den/de i paragraffen nævnte servitutter ophæves.]
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen.
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen.

Bilag
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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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