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Forslag til Lokalplan nr. 1089 
Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings 

Stræde og Fiskergade 
 

                                            
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af 
det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 32 til 
Kommuneplan 2017. Planen betyder, at området må anvendes til centerfor-
mål og boligformål i form af etageboliger. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på aarhus.dk/annoncer eller Borgerser-
vice, Hovedbiblioteket - Dokk1 
 
fra tirsdag den 2. juli 2019 
 
Udbygningsaftale 
Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 
2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Balling Ejendomme ApS, 
Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Aktieselskabet Arbejdernes 
Landsbank. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til følgende infrastrukturan-
læg: 

• Etablering af ny belægning i dele af byrummet 
• Etablering af opholdsmuligheder langs Posthussmøgen 
• Etablering af belysning  
• Etablering af to platantræer 

 
Miljøvurdering 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommu-
neplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2. 
Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LO-
KALPLANEN OG ANDRE PLANER.  
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Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse 
kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen 
i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 
8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodnin-
gen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggø-
relsen af denne afgørelse. 
 
Dine muligheder 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til 
forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder 
på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også 
sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter 
den 3. september 2019 (forlænget høringsperiode på grund af sommerferien). 
Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. 
 
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som ud-
gangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle hørings-
svar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse 
med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefon-
nummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit hørings-
svar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over 
hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du 
er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 
 
Lokalplanens indhold 
For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. 
formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk for-
syning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, op-
holdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for 
ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensati-
oner fra andre myndigheder. 
  
Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud 
mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af 
ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den en-
delige 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 offentlig-

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
https://deltag.aarhus.dk/hoering
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gørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for of-
fentligheden, 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 kommunepla-
nen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. 
 
Ophævelser 
Del af Byplanvedtægt nr. 16 (Plan-ID nr. 1211374) vil blive ophævet ved den 
endelige godkendelse af lokalplanen. 
 
 
 
 

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til 
hver husstand (ældste person) og virksomhed. Såfremt der er an-
dre i husstanden og/eller virksomheden, der har behov for at have 
kendskab til dette brev, bedes du orientere dem herom. 
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E-mail: planogmiljoe@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Plan 

Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område ved Ferdinand Sallings Stræde og Fisker-
gade i Aarhus Midtby. 
 
Lokalplanområdet består af to separate områder; ét mellem Ferdinand Sallings 
Stræde og Søndergade og ét ved Fiskergade.  
 
Området mellem Ferdinand Sallings Stræde og Søndergade omfattes af 5 ejen-
domme og afgrænses mod nord af Posthussmøgen, mod øst af Sallings Parkerings-
hus, mod syd af Ferdinand Sallings Stræde og stormagasinet Salling og mod vest 
af gågaden Søndergade. 
 
Området ved Fiskergade omfatter matr.nr. 201 Århus Bygrunde med adressen Fi-
skergade 42. Området afgrænses mod nord af Fiskergade, mod øst og vest af na-
bobebyggelse med etageboliger og erhverv og mod syd af Posthussmøgen.  
 
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 3.250 m2 og var ved planens udarbej-
delse både privat ejet og kommunalt ejet samt beliggende i byzone. På matrikelkor-
tet på side 16 er vist ejerforhold. 
   

 
 
Luftfoto af lokalplanområdet og dets nære omgivelser. Lokalplanområdet er vist med orange af-
grænsning. 
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Foto af eksisterende bebyggelse og beplantning ved Ferdinand Sallings Stræde. 
 
Beskrivelse af området 
 
Størstedelen af lokalplanområdet, dvs. området mellem Søndergade og Ferdinand 
Sallings Stræde, anvendes i dag til cityformål med butikker, liberale erhverv og eta-
geboliger, mens en mindre del af lokalplanområdet, dvs. området ved Fiskergade, 
alene anvendes til etageboliger. 
 
Området indgår i en karré omkranset af Søndergade, Fiskergade, Fredens Torv, 
Fredensgade og Østergade, hvor Posthussmøgen og Ferdinand Sallings Stræde 
danner passager i karréen. Bebyggelsen fremstår primært af randbebyggelse i 5-6 
etager, dog er bebyggelsen i den sydlige side af Fiskergade og mod Fredensgade 
lavere og fremstår primært i 3-4 etager. 
 
I lokalplanområdet er forhuset på Søndergade 5 udpeget som bevaringsværdig i 
Kommuneplan 2017 og fremstår med en karakteristisk facade mod Søndergade. 
Huset blev opført i 1884 og er siden blevet ændret, bl.a. den oprindelige butiksfa-
cade. 
 
Mod og på Ferdinand Sallings Stræde er der flere platantræer inden for lokalplan-
området. Særligt ét platantræ fremtræder karakterdannende. Dette træ står ud for 
den nordlige indgang til Sallings Parkeringshus. De øvrige platantræer fremstår ikke 
med en væsentlig værdi for området, dels. pga. manglende beskæring og dels i pga. 
vækstvilkår.  
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Der er er terrænspring i lokalplanområdet. Terrænspringene opleves både i Ferdi-
nand Sallings Stræde og på Fiskergade 42.  
 
I Ferdinand Salling Stræde falder terrænet med ca. 1,5 m fra lokalplanafgrænsnin-
gen mod syd til Posthussmøgen. Inden for Fiskergade 42 falder terrænet med ca. 
4,0 m fra Posthussmøgen til Fiskergade. 
 
Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i ønske fra private ejere inden for 
lokalplanområdet om at muliggøre fortætning med primært etageboliger. 

Fortætningen af lokalplanområdet ønskes at ske ved ny etagebebyggelse mod Fer-
dinand Sallings Stræde og mod Posthussmøgen. Det er således ny baghusbebyg-
gelser i samspil med eksisterende forhuse, der danner baggrund for planlægningen. 

Mål  

Fortætningen af lokalplanområdet understøtter kommunens overordnede mål om 
fortætning, hvor bykvalitet og liveability indarbejdes i planlægningen. Lokalplanen 
understøtter bl.a. muligheden for at styrke bymidten med mere byliv i og op til Fer-
dinand Sallings Stræde og Posthussmøgen.  

Desuden er det målet med planlægningen at højne den byarkitektoniske oplevelse 
af området, hvor ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen 
samt byrum ved foden af de nye bebyggelser styrker det visuelle miljø. Dette skal 
ske i sammenhæng med de omkringliggende bygninger. 

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for ny be-
byggelse. 

Planens hovedtræk 
Lokalplanområdet omfatter både ny etagebebyggelse mod Ferdinand Sallings 
Stræde og Posthussmøgen samt eksisterende etagebebyggelse mod Søndergade 
og Fiskergade som angivet på illustrationsplanen på side 14. 

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder; delområde I, II og III. Delområderne er 
angivet på lokalplankortet bagerst i lokalplanen. 

Delområde I omfatter bebyggelse mellem Søndergade og Ferdinand Sallings 
Stræde. Delområdet skal anvendes til centerformål med mulighed for butikker, libe-
rale erhverv, restauranter, offentlig og privat service såsom læger, tandlæger m.m. 
samt til boligformål i form af etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter såsom par-
keringskælder og fælles opholdsarealer, bl.a. tagterrasser.  

Delområde II omfatter Fiskergade 42 med facade mod Fiskergade og Posthussmø-
gen. Delområdet kan alene anvendes til boligformål i form af etageboliger med til-
hørende fællesfaciliteter såsom parkeringsanlæg og fælles opholdsarealer. 



  5 
 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1089 

Delområde III udlægges til torve- og vejareal og udgør sammen med forarealer til 
bebyggelse i delområde I pladsdannelse på Ferdinand Sallings Stræde. 

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering 
af bebyggelse, bl.a. ved lokalplanbestemmelser om maksimalt etageareal og ved 
udlæg af byggefelter samt bevaring af bygning mod Søndergade 5 på matr.nr. 260 
Århus Bygrunde. 

Det maksimale bruttoetageareal inden for delområde I må ikke overstige 9.900 m². 
Inden for delområde II må det maksimale bruttoetageareal ikke overstige 1.050 m². 
Det maksimale bruttoetageareal for lokalplanområdet er dermed i alt 10.950 m². 
Etagearealet beregnes ud fra det på byggeansøgningstidspunktet gældende byg-
ningsreglement.  

Det maksimale bruttoetageareal pr. delområde underopdeles med byggemulighe-
der for de enkelte byggefelter og rummer både eksisterende bebyggelse og ny be-
byggelse. Den eksisterende bebyggelse mod Søndergade og Fiskergade planlæg-
ges ikke nedrevet. Mod Ferdinand Sallings Stræde kan mindre dele af den eksiste-
rende bebyggelse eventuelt nedrives for at blive erstattet af ny bebyggelse.  

Med fortætningen vil bebyggelsen fremstå i varierende bygningshøjder. Inden for 
delområde I kan ny bebyggelse opføres i op til 4-5 etager, foruden 1 etage med 
tagterrasser. Bebyggelsen skal nedtrappes fra stormagasinet Salling til Posthus-
smøgen. Inden for delområde II kan ny bebyggelse opføres i op til 3- 5 etager, jf. 
nedenstående volumenstudie. Muligheden for en højere bebyggelse med flere eta-
ger mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen sker i sammenhæng med 
skalaer af øvrig bebyggelse i nærområdet. 

 
Modelfoto af skitsemodel/volumenstudie for ny og eksisterende bebyggelse inden for lokalplanom-
rådet. Ny bebyggelse er angivet med hvide voluminer. Eksisterende bebyggelse er angivet med grå 
voluminer. 
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Mod Ferdinand Sallings Stræde skal ny bebyggelse desuden opføres i facadelinje 
med små forsætninger, der opbryder facadeforløbet. Ny bebyggelse på Fiskergade 
42 skal ligeledes opføres i facadebyggelinje, dog tilbagetrukket fra Posthussmøgen. 
Bebyggelsens udseende 
De nære omgivelser til lokalplanområdet er præget af sammenbygget bebyggelse 
med forskellige bygningshøjder og -forskydninger samt varieret arkitektur. Den om-
givende bebyggelse kendetegnes af såvel mørke som lyse facadematerialer i over-
vejende blank og pudset murværk samt af facader i beton og tombak, kobber og 
lette pladematerialer. 

Delområde I 

Inden for delområde I skal ny etagebebyggelse indpasse sig i den eksisterende be-
byggelse, så der opnås en harmonisk arkitektonisk helhedsvirkning i området.  

Dette sikres ved, at ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmø-
gen skal udformes med variation i udformning af øverste etage af hver enkelt byg-
ning, variation i facadematerialer, variation i horisontale og vertikale bånd, mindre 
forskydninger i facadeopdelingen og med variation i fremskudte elementer som vin-
duespartier og altaner. 

Hver enkelt bygning mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen skal frem-
træde med sit eget, nutidige arkitektoniske udtryk. Facader på ny bebyggelse skal 
hovedsageligt fremstå som blank mur i teglsten, væghængte tegl, pudset, kalket 
eller vandskuret murværk og/eller natursten. Desuden åbner lokalplanen mulighed 
for, at mindre facadepartier kan fremstå i andre materialer såsom træ og metal, li-
gesom facader må begrønnes. 

 
Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings Stræde inden for delområde I. 
Etageantallet varieres fra 4-5 etager, ligesom facaderne fremstår i forskellige nuancer. Bygningshøj-
den nedtrappes fra stormagasinet Salling til Posthussmøgen. Mål 1:500. 
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Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Posthussmøgen inden for delområde I. Etagean-
tallet samstemmes med eksisterende bebyggelse på Søndergade 5. Mål 1:500.  

Langs Posthussmøgen giver lokalplanen mulighed for, at den eksisterende mur 
nedrives og erstattes af en facade af blank mur eller beklædt med tegl brudt at min-
dre vinduespartier, begrønning og terrassepartier til boligerne ud mod smøgen. 
Dette skal medvirke til at gøre oplevelsen af smøgen tryggere. 

Inden for delområde I skal tage på ny bebyggelse overvejende udformes som flade 
tage, dog skal tagets afslutning mod Posthussmøgen fremstå med skrå taghæld-
ning/mansard og beklædes med tegl. Flade tage skal udføres med overflader af 
tagpap og/eller tagdug eller indrettes som tagterrasser. Tage må desuden begrøn-
nes med plantevækst, for eksempel græs eller sedum. 

I facade mod Søndergade skal om- og tilbygning samt renovering af den bevarings-
værdige bygning på Søndergade 5 ske med respekt for den oprindelige arkitektur 
og byggeskik. 

Delområde II 

Inden for delområde II skal ny etageboligbebyggelse fremstå ensartet både i ud-
formning og i fremtoning. Dette sikres bl.a. ved, at ny bebyggelse fremstår med 
vekslende taghældninger og vekslende højder af tagfod. 

Facader på ny bebyggelse skal hovedsageligt fremstå i grålige eller sandfarvede 
nuancer og i materialerne natursten (herunder skifer), lette plader i form af alumi-
nium, kobber, zink o. lign. i mat fremtoning og/eller blank mur i teglsten. Desuden 
åbner lokalplanen mulighed for, at mindre facadepartier kan fremstå i andre materi-
aler som beton og træ, ligesom facader må begrønnes. 

Inden for delområde II skal tage på ny bebyggelse dækkes med pladebeklædning i 
form af aluminium, kobber, zink o. lign. i mat fremtoning i grålige eller sandfarvede 
nuancer og/eller begrønnes med plantevækst, for eksempel græs eller sedum. Mu-
lighederne for tagbeklædningen sikrer, at tage og facader på den nye bebyggelse 
kan fremstå i samme materialer. 
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Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Posthussmøgen inden for delområde II. Etagean-
tallet opføres i 4-5 etager samt tagetage. Bebyggelsen udformes med vekslende taghældninger og 
vekslende højder af tagfod. Facadeopstalten viser desuden ny bebyggelse i sammenhæng med de 
nærmeste omgivelser. Mål 1:400. 

  
Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod hævet gårdareal inden for delområde II. Etagean-
tallet opføres i 5 etager. Bebyggelsen udformes med vekslende taghældninger og vekslende højder 
af tagfod. Facadeopstalten viser desuden ny bebyggelse i sammenhæng med de nærmeste omgi-
velser. Mål 1:400. 
 
Derudover fastlægger lokalplanen en række bebyggelsesregulerende bestemmel-
ser. F.eks. må der på tage og facader samt på energiproducerende anlæg ikke be-
nyttes blanke eller reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige 
gener for naboer og øvrige omgivelser. 

Opholdsarealer og beplantning 
 
Inden for lokalplanområdet skal der etableres opholdsarealer for bebyggelserne, 
dvs. opholdsarealer for både ansatte og beboere. Opholdsarealerne skal etableres 
dels i form af fælles udendørs opholdsarealer og dels i form af private opholdsare-
aler. 

Inden for delområde I skal de fælles udendørs opholdsarealer etableres som tag-
terrasser. Desuden kan kantzonen ved Ferdinand Sallings Stræde indgå i opholds-
arealerne. Inden for delområde II skal de fælles udendørs opholdsarealer etableres 
i gårdrummet - primært som hævet opholdsareal - og mod Posthussmøgen. 
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De fælles opholdsarealer skal bidrage til et godt fællesskab i bebyggelserne, hvor 
beboere og ansatte kan mødes. Opholdsarealerne skal indrettes med siddeophold 
og mulighed for leg. Indretningen af opholdsarealerne skal både i gårdrum og på 
tagterrasser fremstå med beplantning, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet. 

 

 
Referencer og stemningsbilleder på indretning af tagterrasser og hævet opholdsareal. 

Ovenfor er vist referencer og stemningsbilleder af, hvordan tagterrasser og hævet 
opholdsareal påtænkes indrettet. 
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Inden for delområde II indeholder lokalplanen desuden bestemmelse om udlæg af 
beplantningszoner langs det hævede gårdareals afgrænsning mod nabobebyggel-
serne. Disse beplantningszoner skal hindre indbliksgener i nabobebyggelserne og 
fremstå begrønnede. 

Tagterrasser, hævet gårdareal og altaner 

På tagterrasserne og det hævede gårdareal kan beplantningen udføres som be-
plantning i plantekasser, nedfældede bede og krukker. Der må desuden opsættes 
drivhuse, hvor beboerne kan dyrke grøntsager. 

De private opholdsarealer til de enkelte lejligheder eller erhverv vil også kunne etab-
leres som tagterrasser og vil desuden kunne etableres som altaner. 

Kantzone 

Mod Ferdinand Sallings Stræde udlægges kantzone. Kantzonen ligger i overgangen 
mellem bebyggelsen og strædet. Kantzonen sikrer og styrker overgangen mellem 
bebyggelsen og det offentlige rum samt støtter muligheden for lokale fællesskaber 
i bebyggelsen. Kantzonen skal indgå i en helhed med sine omgivelser. 

Hegn 

Der må hverken hegnes omkring eller indenfor kantzonen mod Ferdinand Sallings 
Stræde. 

Som afskærmning mellem Posthussmøgen og ny bebyggelse inden for delområde 
II må der alene hegnes med et hegn/afskærmning, der sikrer indsyn til bebyggelsen. 
Hegnet må højst være 1,4 m højt. Nedenfor er vist referencer og stemningsbilleder 
af hegn, der åbner for indsyn. 

 

 
 
Referencefoto af hegn/afskærmning, der åbner for indsyn. 
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Byrum 

Pladsdannelsen, der udgøres af delområde III, og kantzonen inden for delområde I, 
skal primært fremstå med belægninger af chaussésten med savede og kløvede 
overflader brudt af trappeanlæg samt rampe. Det eksisterende, karakterdannende 
platantræ i den nordlige del af pladsen skal bevares. Samtidig skal der plantes to 
nye solitære træer på pladsen. Disse træer skal ligeledes være platantræer. På side 
12 er vist referencer og stemningsbilleder af, hvordan pladsen påtænkes indrettet 
med granitbelægninger som i dag og med siddemulighed ved træerne.  

For træer og buske gælder særligt, at disse skal sikres tilstrækkelige vækstbetingel-
ser i forhold til rodvenlig befæstelse/bærelag og plantehuller, ligesom øvrig beplant-
ning, herunder græsser, stauder og sedum, skal sikres tilstrækkelige vækstbetin-
gelser i forhold til muldlagsdybde/vækstlag. 

 

Illustration af pladsdannelsen ved Ferdinand Sallings Stræde. I baggrunden ses Domkirketårnet. 
Den grønne flade viser illustrativt Ferdinand Sallings Stræde. 



 

Tillæg til Kommuneplanen Lokalplan nr. 1089 

12 

 
Referencer på eksisterende granitbelægning i Ferdinand Sallings Stræde. Med omlægning med 
trappe og rampeanlæg vil chausséstensbelægningen fortsat være den gennemgående belægning. 
Samtidig er der vist eksempel på siddeophold ved træerne, hvor plantebede kombineres med bænk-
opbygning. 

Veje, pladsdannelse og parkeringsarealer 
 
Vejadgang vil ske fra Ferdinand Salling Stræde til delområde I og fra Fiskergade til 
delområde II. Adgang til forhuse mod Søndergade vil desuden ske fra Søndergade 
(gågade) som i dag, dvs. gående adgang og vejadgang begrænset ift. særlig tilla-
delse. 
 
Brandredning for bebyggelse inden for delområde I skal foregå fra Søndergade og 
fra Ferdinand Sallings Stræde. Brandredning for bebyggelse inden for delområde II 
skal foregå fra Fiskegade og fra Ferdinand Sallings Stræde. Fra disse veje skal der 
sikres brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse under hensyntagen 
til redningsberedskabets indsatsmuligheder. 
 
Med lokalplanen udlægges torve- og vejareal i Ferdinand Sallings Stræde. Dette 
areal skal rumme både gående færdsel og kørende trafik til og fra bebyggelsen. 
Pladsdannelsen understøtter samtidig muligheden for at skabe et levende byrum 
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med byliv i området. Pladsen skal ikke alene udgøre en forplads for bebyggelsen, 
men også fremstå som en plads for hele byen, hvor der f.eks. kan ske rekreativ 
udfoldelse med aktiviteter, events o.lign. Den eksisterende rampe i Ferdinand Sal-
lings Stræde bibeholdes som stiadgang fra Ferdinand Sallings Stræde til Posthus-
smøgen. 
 
Samtidig regulerer lokalplanen, at håndtering af husholdningsaffald inden for del-
område I skal ske inden for pladsdannelsen. Affaldshåndteringen planlægges at ske 
ved placering af nedgravede affaldscontainere (molokker). Placeringen sker som 
følge af krav om håndtering af affald. Håndtering af husholdningsaffald for hus-
stande inden for delområde II skal som i dag ske i Fiskergade, hvor der er nedgravet 
affaldscontainere. 
 
Cykel- og bilparkering 
 
Der stilles med lokalplanen krav om antal af parkeringspladser for bebyggelsen i 
henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kom-
mune. Disse retningslinjer gælder både bil- og cykelparkering. 
 
Delområde I 
 
Lokalplanen sikrer, at bilparkering inden for delområde I skal ske i parkeringskælder 
med adgang fra Ferdinand Sallings Stræde. Såfremt det ikke er muligt at etablere 
bilparkering for delområde I inden for lokalplanområdet, skal der tinglyses særskilt 
servitut om anvisning af bilparkering uden for lokalplanområdet og indenfor en ra-
dius af 300 m. 
 
For cykelparkering for delområde I gælder, at dette skal ske i bebyggelsen inden for 
delområde I. 
 
Delområde II 
 
Tilsvarende sikrer lokalplanen, at bilparkering inden for delområde II skal ske i par-
keringsanlæg under hævet gårdareal. Bilparkeringen under det hævede gårdareal 
kan eventuelt etableres delvist som parkering i to-etagers parkeringsreol med ad-
gang til parkeringsniveau via den eksisterende port med adgang fra Fiskergade 42. 
Parkeringskonstruktionen i delområde II vil rumme parkering for både eksisterende 
etageboliger og de påtænkte nye etageboliger. For delområde II gælder desuden 
særligt, at der skal etableres mindst 7 bilparkeringspladser for bebyggelsen. Dette 
svarer dels til parkeringskrav for eksisterende etageboliger og de påtænkte nye bo-
liger og dels til servitut om anlæg af 7 bilparkeringspladser på Fiskergade 42. Ser-
vitutten ophæves ved lokalplanens ikrafttræden, men forholdet viderebringes med 
lokalplanen.  
 
Såfremt det ikke er muligt at etablere bilparkering for delområde II inden for lokal-
planområdet, skal der tinglyses særskilt servitut om anvisning af bilparkering uden 
for lokalplanområdet og indenfor en radius af 300 m. 
 
Inden for delområde II skal cykelparkering ske som underjordisk parkering, parke-
ring i bebyggelsen og/eller som parkering på terræn. 
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Illustrationsplan. Mål 1:500. 
 
Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Planen viser 
samtidig, hvordan tagterrasser, opholdsarealer på terræn og pladsdannelse med torve- og vejareal 
planlægges disponeret. Eksisterende bebyggelse er vist med grå signatur. Opholdsarealer over ter-
ræn på både eksisterende og ny bebyggelse er vist med lysegul signatur eller skravering. Ny bebyg-
gelse mod Ferdinand Sallings Stræde er desuden omkranset af en tykkere, sort streg. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 
Lokalplanen har til formål at sikre: 
 

- at området anvendes til centerformål og boligformål i form af etageboliger, 
 

- at bebyggelsen indpasses og formgives under størst mulig hensyntagen til 
områdets umiddelbare omgivelser og med den hensigt at højne kvarterets 
byarkitektoniske fremtræden, 
 

- at den bevaringsværdige bygning på matr.nr. 260 Århus Bygrunde bevares, 
 

- at en del af boligerne bliver familieegnede, se fodnote1, 
 

- at der udlægges arealer til vejbetjening af området og med forbindelse til 
Posthussmøgen, 
 

- at placering af fælles udendørs opholdsarealer for lokalplanområdets 
beboere fastlægges. 

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

jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre og del af matrikelnumre: 201, 
260, 261, 263a, 263b og 264 alle af Århus Bygrunde og del af vejareal 
litra 7000cb Århus Bygrunde samt alle parceller, der efter den 12. marts 
2018 udstykkes i området. Se fodnote2. 

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

på lokalplankortet. Lokalplanområdet er byzone. Se fodnote2. 
  
 

                                            
1  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. 

 
2 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
 Delområde I 
 
3.1 Delområdet er udlagt til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, 

restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i Aarhus City samt 
offentlig og privat service såsom lægevirksomhed, tandlægevirksomhed 
o. lign. samt boligformål i form af etageboliger med tilhørende fællesfaci-
liteter såsom parkeringskælder og opholdsarealer, herunder tagterrasser 
og kantzone. Se endvidere fodnote3. 

 
3.2 Anvendelse til erhvervsformål må ikke give anledning til miljøpåvirkninger 

af omgivelserne og skal opføres eller indrettes til eller udøves som ikke 
forurenende erhvervsvirksomheder inden for virksomhedsklasse 1. 

 
 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø kan tillade, at andre virksomheder kan 

etablere sig i området, hvis virksomhederne efter en konkret vurdering af 
produktions- og miljøtekniske forhold og risikoen for forurening af grund-
vand kan sidestilles med virksomheder under virksomhedsklasse 1, og 
virksomhederne er forenelige med lokalplanens formål, jf. § 1. 

 
3.3 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 6.000 m². 

Se fodnote4. 
 
 Den enkelte dagligvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksformål 

på højst 3.500 m². 
 
 Den enkelte udvalgsvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksfor-

mål på højst 2.000 m². 
 
3.4 Stueetage i delområde I mod Søndergade og Ferdinand Sallings Stræde 

skal anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede serviceer-
hverv/offentlige formål. 

 
3.5 Der må ikke etableres erhverv i etager over boliger. 
 
3.6 Bygningen på matr. nr. 260, Århus Bygrunde skal bevares. Bygningen 

fremgår af lokalplankortet. 
 
 

                                            
3  I henhold til byggelovgivningen er erhverv tilladt i egen bolig, når erhvervet udøves af beboerne uden 

fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. En forud-
sætning er dog, at virksomheden ikke giver anledning til ulemper for de omboende ved væsentlig øget 
parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør, 
advokat-, revisor-, tegnestue- og lægevirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lig-
nende. 

4  Til bruttoetagearealet til butiksformål medregnes alle arealer, der anvendes til butiksformål, herunder 
salgsarealer, lagre, overdækkede varegårde, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv. efter 
reglerne i bygningsreglementet. Kældre, der anvendes til ovennævnte, medregnes uanset deres højde i 
forhold til det omgivende terræn. Ved beregningen af bruttoetagearealet kan der til den enkelte butik 
fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter. 
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 Delområde II 
 
3.7 Delområdet er udlagt til boligformål i form af etageboligbebyggelse med 

tilhørende fælles faciliteter såsom parkeringsanlæg og opholdsarealer. 
 
 Delområde III 
 
3.8 Delområdet er udlagt til torve- og vejareal. 
 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
3.9 30 % af boligerne i hvert delområde skal være familieegnede, jf. § 8.5. 

De familieegnede boliger skal fordeles procentvis byggefelterne eller ma-
triklerne imellem 

 
3.10 Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til lokalplanområ-

dets tekniske forsyning, herunder anlæg til lokal afledning af regnvand 
(LAR) i form af faskiner, regnbede, grøfter og lignende. 

 
§ 4.  Udstykning 
 
4.1  Der må ske udstykning af de enkelte delområder som helheder i over-

ensstemmelse med delområdegrænserne. Der gælder ingen mindste 
grundstørrelse. 

 
4.2 Der må ske udstykning af sokkel, med tillæg af et areal på terræn på 

minimum 1,5 m fra facadelinjen. Der gælder ingen mindste grundstør-
relse. 

 
4.3 Torvearealer, vejarealer og fælles opholdsarealer må udstykkes særskilt. 
  
4.4 Udstykning, der indebærer, at underjordiske fælles parkeringskældre, 

der forløber på tværs af et eller flere matrikelskel, kan alene ske på be-
tingelse af, at der forinden udstykning på de berørte ejendomme tingly-
ses deklaration med en myndighedsgodkendt fælles brandstrategi. 

 
4.5  Uanset øvrige bestemmelser må tekniske anlæg udstykkes separat som 

sokkeludstykninger. 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Delområde I skal have vejadgang fra Ferdinand Sallings Stræde og Søn-

dergade.  
 
 Delområde II skal have vejadgang fra Fiskergade. 
 
 Vejadgang fra Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade er vist på lokal-

plankortet. 
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 Udlæg af torve- og vejareal 
5.2  På lokalplankortet er vist de arealer, der er udlagt til: 
 

Torve- og vejareal  ................................................. varierende bredde 
Se fodnote5. 

 
5.3 Fra torve- og vejarealet skal der via rampe sikres areal til en gangsti mel-

lem punkt a og b med en udlægs- og anlægsbredde på mindst 1,8 m med 
adgang til vejareal litra 7000cc Århus Bygrunde uden for lokalplanområ-
det. Principiel placering og forløb af rampe er vist på lokalplankortet. 

 
5.4  Torve- og vejarealet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende 

terræn. 
 
5.5  Der skal etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flytte-

vogne m.v.) inden for kantzoneareal inden for delområde I og torve- og 
vejarealet. 

 
5.6 Ved adgangsvej for renovationsvogne skal der inden for torve- og veja-

realet være et manøvreareal med en bredde på mindst 3,6 m og en fri-
højde på mindst 4,2 m målt fra overkant af manøvrearealets belægning 
til underkant af laveste punkt af trækroner. Ved affaldsstationer til ned-
gravede containere skal der være mindst 10,0 m's frihøjde for betjening 
med kran (manøvrerum). 

 
5.7 Brandredning skal foregå fra de omgivende veje, hvorfra der skal sikres 

brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse under hensyn-
tagen til redningsberedskabets indsatsmuligheder. 

 
 I forhold til brandredning skal porte i bygninger have en frihøjde på mindst 

3,4 m, målt fra overkant af belægning til underkant af laveste punkt af 
bygningskonstruktionen, ligesom porten skal have en fribredde på mindst 
3,2 m. 

 
5.8  Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. 

gældende vejregler. 
 
 Bil- og cykelparkering 
5.9 Der skal sikres areal til bilparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Ret-

ningslinjer for anlæg af parkeringsarealer”. Det betyder, at der skal sikres 
følgende: 

  
 Etageboliger  ...................................................... 0,5 plads pr. bolig 
 Boliger mindre end 60 m² ................................... 0,25 plads pr. bolig 
 Boliger mindre end 40 m² ................................... 0,125 plads pr. bolig 
 Dagligvarebutikker .............................................. 1 p-plads pr. 50 m² 
 Udvalgsvarebutikker ........................................... 1 p-plads pr. 100 m² 

                                            
5  Der skal jf. vejlovgivningen fremsendes et projekt for private fællesveje og private fællesstier til godken-

delse hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Før vejprojektet er approberet, kan der ikke udstedes 
byggetilladelse. 
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 Restauranter ...................................................... 1 p-plads pr. 100 m² 
 Hoteller, konferencecentre ................................. 0,25 plads pr. værelse 
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ............... 1 p-plads pr. 150 m² 
 Lagerfunktioner .................................................. 1 p-plads pr. 300 m² 
 
5.10 Inden for delområde I skal bilparkering etableres i konstruktion som par-

keringskælder eller lignende.  
 
5.11 Inden for delområde II skal bilparkering etableres i gårdrummet under 

hævede opholdsarealer eller i konstruktion inden for byggefelt B6. 
 
 For bebyggelsen inden for delområde II gælder særligt, at der skal etab-

leres mindst 7 p-pladser. 
  
5.12 Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i hen-

hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus. 
Det betyder, at der skal sikres følgende: 

 
 Etageboliger: ...................................................... 4 p-pladser til cykler pr. 

100 m² bruttoetageareal og 2 p-pladser til specialcykler/ladcykler pr. 
1.000 m² bruttoetageareal 

 Dagligvarebutikker ............................................. 1 p-plads pr. 50 m² 
 Udvalgsvarebutikker .......................................... 1 p-plads pr. 50 m² 
 Restauranter ...................................................... 1 p-plads pr. 50 m² 
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ............... 1 p-plads pr. 50 m² 

 
5.13 Inden for delområde I skal cykelparkering etableres som parkering i kon-

struktion. 
 
5.14 Inden for delområde II skal cykelparkering etableres som underjordisk 

parkering i kælder, parkering i konstruktion og/eller som parkering på ter-
ræn.  

 
5.15 Der må ikke ske nedsivning fra torve-, vej- og parkeringsarealer. Torve-, 

vej- og parkeringsarealer 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 fodnote6. 

                                            
6  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 § 6.1. 
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 Belysning  
6.2 Belysning på bebyggelsens facader mod omgivende veje og torveareal 

skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og placeres med en farve og en 
lysstyrke, der ikke generer omkringboende. 

   

6.3 Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, så belysnin-
gen generer omkringboende mindst muligt.  

   
 Affald 
6.4 Affaldshåndtering for husholdningsaffald fra delområde I skal etableres 

inden for delområde III inden for areal for renovation i princippet som vist 
på lokalplankortet. Affaldshåndteringen skal godkendes af AffaldVarme 
Aarhus. Se fodnote 7. 

 
§ 7. Terrænregulering 
 Delområde I og II 
7.1  Det er kun tilladt at terrænregulere i forhold til eksisterende terræn som 

angivet i nedenstående skema, jf. dog § 7, stk. 2. 
 

Byggefelt Terrænkote 
DVR 90  
varierende 
mod Ferdi-
nand Sallings 
Stræde 

Terrænkote 
DVR 90  
varierende 
mod Fisker-
gade 

Terrænkote 
DVR 90  
mod Post-
hussmøgen 

Terrænkote 
DVR 90  
varierende 
ved hævet 
gårdareal 

B1 7,00 – 8,20 - - - 
B2 8,10 – 8,70  - - - 
B3 8,50 – 8,80  - - - 
B4 8,60 – 9,00  - - - 
B5 - 2,30 – 2,40 - - 
B6 - - 5,20 – 6,90 4,40 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
7.2 Der kan foretages terrænregulering på mere end angivet i § 7, stk. 1, hvis 

reguleringen er nødvendig ved opfyldelse af tilgængelighedskrav, ved 
sænket parkering, ved anlæg af torve- og vejanlæg, ved portadgang, ved 
byggeri og anlæg på hjørnet af Ferdinand Sallings Stræde og Posthus-
smøgen, eller hvis reguleringen er nødvendig til anlæg af rekreative ele-
menter, regnvandshåndtering o. lign. 

 
7.3 Terrænforskelle i området skal udlignes med trapper/ramper eller en 

jævn hældning. 
 
 

                                            
7  Ved udarbejdelsen af lokalplanen sker affaldshåndtering for husholdningsaffald fra delområde II i ned-

gravede containere/molokker i Fiskergade. 
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§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
  
 Omfang 
 
 Delområde I 
8.1 Der må inden for: 
 
 Byggefelt B1 opføres maksimalt .............................. 1.600 m2 etageareal 
 Byggefelt B2 opføres maksimalt .............................. 3.200 m2 etageareal 
 Byggefelt B3 opføres maksimalt .............................. 3.300 m2 etageareal 
 Byggefelt B4 opføres maksimalt .............................. 1.800 m2 etageareal 
 
 I alt maksimalt .......................................................... 9.900 m2 etageareal 
 
8.2 Der må placeres parkeringskælder inden for delområde I i princippet som 

vist på lokalplankortet. Se fodnote8. 
 
 Delområde II 
8.3 Der må inden for: 
 
 Byggefelt B5 opføres maksimalt ................................. 510 m2 etageareal 
 Byggefelt B6 opføres maksimalt ................................. 540 m2 etageareal 
 
 I alt maksimalt .......................................................... 1.050 m2 etageareal 
 
8.4 Der må placeres parkeringsanlæg under hævet gårdareal med en top-

kote på 4,4 og inden for det område, der er udlagt hertil på lokalplankor-
tet, samt inden for byggefelt B6. Se fodnote8. 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
  
 Placering 
  
8.5 Mindst 30 % af boligerne i hvert delområde skal være familieegnede, se 

fodnote9. De familieegnede boliger skal fordeles procentvis byggefel-
terne eller matriklerne i mellem. 

 
8.6 Eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet må nedrives, jf. dog 

§ 10, stk. 1. 
 
8.7 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste bygge-

felter. 
  

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

hov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning og renovation. 
9  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. 
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8.8 Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal indrettes til rekre-
ative formål eller kantzone, jf. § 11. 

 
8.9 Bebyggelse skal placeres med facade i de på lokalplankortet viste faca-

debyggelinjer. 
  
8.10 Bebyggelse i byggefelterne skal opføres i hele byggefeltets bredde og 

bygges sammen med tilstødende nabobyggefelter. Se fodnote10.  
 
8.11 Der må ikke etableres altangange på facader mod Søndergade, Ferdi-

nand Sallings Stræde, Posthussmøgen og Fiskergade.  
 
 Mod gårdrum må der etableres altangange på facader inden for delom-

råde I. Der må ikke etableres altangange mod gårdrum inden for delom-
råde II. 
 

 Altangange må give adgang til op til 4 boliger pr. etage. Gangarealer 
skal være mindst 1,5 m brede. 

 
8.12 Inden for delområde I må altaner maksimalt udkrage 1,0 m fra facaden 

og må maksimal gives en bredde på 3,5 m.  
 
 Inden for delområde II må altaner maksimalt udkrage 1,5 m fra facaden 

og må maksimal gives en bredde på 2,5 m. 
 
 Såfremt der ønskes en større dybde på altanen end angivet ovenfor, kan 

den etableres som delvis indeliggende altan.  
 
 Højst halvdelen af en bygnings facadelængde må udgøres af altaner.   
 
 Over torve- og vejarealet skal underkant af altaner placeres mindst 4 m 

over terræn.  
 
 I stueetagen må der kun etableres franske altaner med en maksimal ud-

kragning på 0,3 m fra facaden.  
 
8.13 Der gælder ingen begrænsninger for bygningsafstande i forhold til interne 

skel. 
 
 Højder og etageantal 
 
8.14 Inden for byggefelterne skal ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings 

Stræde og Posthussmøgen opføres i varierende bygningshøjder i prin-
cippet som illustreret på modelfotoet nedenfor og i princippet som vist på 
facadeopstalterne på side 6, 7 og 8. 

 
                                            
10  Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bebyggelsen inden for et byggefelt kan opføres i etaper, blot der 

i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse redegøres for, hvordan det endelige omfang kommer 
til at se ud. Det ansøgte må ikke være til hinder for, at lokalplanens bestemmelser om samlet karrébe-
byggelse kan gennemføres. Der må eksempelvis ikke etableres hovedindgang i en gavl, der ifølge lo-
kalplanen skal sammenbygges med næste etape. 
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 Modelfoto af skitsemodel for ny og eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. 

Ny bebyggelse er angivet med hvide voluminer. Eksisterende bebyggelse er angivet 
med grå voluminer. Lokalplanområdet er angivet med grøn farve. 

 
8.15 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimal 

topkote, maksimal kote af tagfod, maksimal bygningshøjde og maksimalt 
etageantal. Maksimalt antal etager er uden evt. kælder og tagterrasse – 
se fodnote11. Maksimal bygningshøjde er uden tilladte anlæg og kon-
struktioner på tage jf. § 8, stk. 18.  

 
Byggefelt Maksimal 

bygningskote 
DVR90  

Maksimal 
kote af tagfod 
DVR90 

Maksimal 
bygnings-
højde 

Maksimalt 
antal etager 

B1 22,70 18,4 **) 15,7 m  *) 4 
B2 25,80 - 17,7 m  *) 5 
B3 28,50 - 20,0 m  *)  5 
B4 28,50 - 19,9 m  *) 5 
B5 17,10 - 14,8 m 3 + udnyttet 

tagetage i 2 
etager 

B6 22,50 19,0 **) 
12,5 ***) 

15,6 m **) 5 

  
 *) mod Ferdinand Sallings Stræde 
 
 **) mod Posthussmøgen 
 
 ***) mod hævet gårdareal inden for delområde II 
 

                                            
11  Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn. 
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8.16 For byggefelt B1 gælder ud over § 8, stk. 15, at bebyggelse over stue-
etage skal tilbagetrækkes mindst 1,5 m fra skel mod Posthussmøgen 
langs den strækning, der er markeret med særlig signatur på lokalplan-
kortet. Langs denne strækning og i en afstand af mindst 1,5 m fra skel 
mod Posthussmøggen gælder ligeledes, at bebyggelse skal fremstå med 
en maksimal bygningskote på op til kote 11,7 (DVR90) foruden afskærm-
ning af tagterrasser.   

 
8.17 Inden for delområde I kan der ud over det maksimale etageantal etable-

res 1 etage på tage med tagterrasser, drivhuse og overdækninger. Driv-
huse og overdækninger må højst udgøre 30 % den enkelte bygnings tag-
flade, og den maksimale højde på sådanne drivhuse og overdækninger 
er 3 m over topkote. Drivhuse og overdækninger på tagterrasser må ikke 
placeres nærmere facade end 1 m. Opbevaringsarealer skal integreres i 
bebyggelsen. 

 
 Principiel placering af tagterrasser i 1 etage over maksimalt etageantal 

er angivet på lokalplankortet.  
 
8.18 Tekniske installationer m.v. på tage skal inddækkes og integreres i be-

byggelsens arkitektoniske udtryk. Tekniske installationer m.v. på tage må 
højst have et omfang på 10 % af den enkelte bygnings tagflade og må 
opføres med en højde på op til 2,5 m over topkote. Trappetårne og ele-
vatorer må dog opføres med en højde på op til 4 m. 

 
 Ud over ovennævnte tekniske installationer må der på tagfladerne etab-

leres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solceller og solfan-
gere eller lignende med en maksimal højde på 1,0 m over den enkelte 
tagflade. 

  
 Tekniske installationer, energiproducerende anlæg m.v. på tage må ikke 

placeres nærmere facade end 1 m. 
 
8.19 Det skal sikres, at bygningens udformning og konstruktion kan bære jord-

dække og beplantning på tagterrasse som beskrevet i § 11. 
  
8.20 Mindre bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning skal placeres 

inden for byggefelterne, som f.eks. en transformer. Mindre anlæg til lo-
kalplanområdets tekniske forsyning, som f.eks. nedgravede affaldsbehol-
dere, må placeres uden for byggefelterne. 

  
8.21 Byggeri inden for byggefelt B5 skal sikres mod oversvømmelse ved for-

højning af omkringliggende terræn (hævet gårdareal) til kote 4,4 m 
(DVR90) eller ved at etablere en kant omkring nedkørsler eller anden 
form for sikring af sokler og eventuelt kældre. 
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§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 

Bebyggelsens arkitektur 
  
 Delområde I 
 
 Bebyggelse mod Søndergade 
 
9.1 Inden for delområde I skal etagebebyggelse mod Søndergade fremstå 

med vertikale facadeopdelinger, der afspejler matrikelskel, ligesom be-
byggelse mod Søndergade skal fremstå med variation i horisontale og 
vertikale bånd samt mindre forskydninger i facadeopdelingen. 

 
 Ved valg af materialer og farver skal bebyggelse mod Søndergade frem-

stå og indpasse sig i den eksisterende omkringliggende sammenbyg-
gede bebyggelse i nærområdet. 

 
 Ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen 
 
9.2 Inden for delområde I skal ny etagebebyggelse mod Ferdinand Sallings 

Stræde og Posthussmøgen ved udformning og valg af materialer og far-
ver fremstå og udformes i et formsprog, der indpasser sig i den eksiste-
rende omkringliggende sammenbyggede bebyggelse i nærområdet. 

 
 Ny bebyggelse mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen skal 

udformes i princippet som vist på illustrationen på side 24 samt på faca-
deopstalterne på side 6 og 7, der viser bebyggelsens grundprincipper 
inden for delområdet med variation i udformning af øverste etage af hver 
enkelt bygning, variation i facadematerialer, variation i horisontale og ver-
tikale bånd, mindre forskydninger i facadeopdelingen og med variation i 
fremskudte elementer som vinduespartier og altaner. 

 
 Hver enkelt bygning mod Ferdinand Sallings Stræde må facaden have 

en bredde svarende til byggefeltets bredde og skal fremtræde med sit 
eget, nutidige arkitektoniske udtryk, hvorefter der skal foretages facade-
skifte, f.eks. med ændret forbandt, fugefarve, tegl eller lignende. 

 
9.3 Bebyggelsens udformning af stueetager, der er indrettes til butikker 

og/eller publikumsorienterede serviceerhverv/offentlige formål, skal ud-
formes som aktive facader med transparente vinduespartier med en høj 
grad af visuel kontakt mellem stueetagen og byrummet. Stueetagen skal 
fremstå med en særlig arkitektonisk bearbejdning i samspil med den øv-
rige del af bebyggelsens arkitektoniske principper og med en høj grad af 
variation, detaljering og facadeforskydninger, i princippet som vist på fa-
cadeopstalterne på side 6 og 7. 

 
9.4 Butiksformål og/eller publikumsorienterede serviceerhverv/offentlige for-

mål i stueetagen på hjørnet af Ferdinand Sallings Stræde og Posthus-
smøgen skal afspejles i facadeudformningen med større vinduespartier. 
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9.5 Vinduer i butikker og andre erhvervslokaler i stueetage må ikke tilmures 
eller blændes ved tildækning og lignende således, at det får karakter af 
facadebeklædning. 

 
9.6 Varegårde og affaldsrum skal være integreret i bebyggelsen i delområde 

I og være afskærmede mod omgivelserne. 
 
 Delområde II 
  
 Eksisterende bebyggelse mod Fiskergade 
 
9.7 Inden for delområde II skal eksisterende etagebebyggelse mod Fisker-

gade fremstå med horisontale og vertikale bånd. 
 
 Ved valg af materialer og farver skal den eksisterende etagebebyggelse 

mod Fiskergade fremstå og indpasse sig i den eksisterende omkringlig-
gende sammenbyggede bebyggelse i nærområdet. 

 
 Ny bebyggelse mod Posthussmøgen 
  
9.8 Inden for delområde II skal ny etagebebyggelse mod Posthussmøgen 

udformes i princippet som vist på illustrationen på side 24 samt på faca-
deopstalterne på side 8. 

 
 Ved valg af materialer og farver skal ny bebyggelse mod Posthussmøgen 

fremstå monolitisk. 
 

Materialer  
  
 Facader 
9.9 Inden for delområde I skal ny etagebebyggelses facader i det enkelte 

byggefelt mod Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen hovedsa-
geligt udføres med ét af nedenstående materialer eller kombination 
heraf i princippet som vist på facadeopstalterne på side 6 og 7: 
 

- blank mur i teglsten, 
- væghængte tegl    
- pudset, kalket eller vandskuret murværk,  
- natursten. 

  
 Disse materialer skal fremtræde i rødlige, gullige og grålige farver/nuan-

cer. 
 
 Herudover kan delpartier af facaden bestå af:  

 
- træ 
- beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-

ger og farveændring 
- fiberbeton 
- kobber 
- zink 
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- aluminium, herunder anodiseret aluminium 
- stål 
- cortenstål 
- tombak 
- glas 
- begrønnede facader. Se fodnote12. 

 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler, 

som er integreret i facadedesignet. 
 
9.10 Inden for delområde II skal ny etagebebyggelses facader hovedsageligt 

udføres som ét af nedenstående materialer eller kombination heraf i 
princippet som vist på facadeopstalterne på side 8: 

 
- natursten, herunder skifer, 
- lette pladematerialer i form af aluminium, kobber, zink o. lign. 

med mat fremtoning, 
- blank mur i teglsten. 

 
 Disse materialer skal fremtræde i grålige eller sandfarvede farver/nuan-

cer. 
 
 Herudover kan delpartier af facaderne bestå af:  

 
- træ 
- beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-

ger og farveændring 
- fiberbeton i mat fremtoning 
- tombak 
- glas 
- begrønnede facader. Se fodnote12. 

 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler, 

som er integreret i facadedesignet. 
 
9.11 Hvis facaderne overvejende udføres i blank mur som teglelementer, må 

der ikke være synlige gennemgående lodrette elementsamlinger, bort-
set fra konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Dilatationsfugerne skal 
udføres i forbindelse med facadeforskydninger eller skjules bag tagned-
løb. Vandrette elementsamlinger skal udføres med fuger som murvær-
ket i øvrigt. 

 
9.12  Bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning og overdækninger til 

cykler kan fremstå i andre materialer og farver end bolig- og erhvervsbe-
byggelse, men skal udføres som konstruktioner tilpasset den øvrige be-

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

umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”. 
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byggelse inden for delplanområdet. Alle bygninger inden for hver byg-
ningskategori skal have et ensartet præg og fremstå som en integreret 
del af den samlede arkitektoniske udformning. 
 

9.13  Mindre bygningsdele, som f.eks. karnapper, altaner, trappehuse, tilbage-
trækninger, nicher og overdækninger, skal udføres som konstruktioner 
tilpasset den øvrige bebyggelse inden for del-området. Alle bygninger in-
den for hver bygningskategori skal have et ensartet præg og fremstå som 
en integreret del af den samlede arkitektoniske udformning. 

 
9.14 Til facadebeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som 

kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 
 Sokler 
9.15 Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,3 meter, bortset fra facade-

forløb ved trappeanlæg. Således skal kældre, der på grund af terrænet 
har en hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge. 

 
 Tage 
9.16 Inden for delområde I skal tagflader på ny etagebebyggelse udformes 

som ”flade” tage, dog skal tagets afslutning inden for byggefelt B1 mod 
Posthussmøgen fremstå med skrå taghældning/mansard i princippet 
som vist på illustrationen på side 24 samt på facadeopstalterne på side 
6 og 7. 

 
 Flade tage skal udføres med overflader af tagpap, tagdug og/eller be-

grønnes med plantevækst, for eksempel græs eller sedum, eller indrettes 
som tagterrasser. 

 
 Skrå taghældning/mansard skal udføres med tegl, herunder væghængte 

tegl. 
 
 Mindre dele af bebyggelsens tage, herunder ovenlyskonstruktioner, må 

fremstå i træ, glas og metal. 
 
 Afvanding af tage skal være indeliggende, dog må afvandingen ske ude-

liggende, hvis afvandingen skal dække dilatationsfuger.  
 
 Tagflader kan tillige fremstå med solceller og/eller solfangere, jf. § 9, stk. 

21-27. 
 
9.17 Inden for delområde II skal tagflader på ny etagebebyggelse inden for 

byggefelt B6 udformes med vinklede taghældninger i princippet som illu-
streret på principsnittet og modelfotoet nedenfor samt på facadeopstal-
terne på side 8. 
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 Illustration af vinklede taghældninger og koteangivelse af tagfødder på ny bebyggelse 

inden for byggefelt B6 inden for delområde II.  
 Mål: 1:500. 
 
 Mod Posthussmøgen må tagfod af ny bebyggelse ikke overstige kote 

19,0 m (DVR90). Mod gårdrummet må tagfod af ny bebyggelse ikke over-
stige kote 12,5 m (DVR90), jf. § 8, stk. 15. Undtaget herfra er enkeltstå-
ende karnap, kvist og trappe- og elevatortårn i princippet som illustreret 
på principsnittet ovenfor. 

 
 Tage på ny bebyggelse skal udføres med overflader af pladebeklædning 

i form af aluminium, kobber, zink o. lign. i mat fremtoning i grålige eller 
sandfarvede nuancer og/eller begrønnes med plantevækst, for eksempel 
græs eller sedum. 

 
 Mindre dele af bebyggelsens tage, herunder ovenlyskonstruktioner, må 

fremstå i træ, glas og metal. 
 
 Afvanding af tage skal være indeliggende, dog må afvandingen ske ude-

liggende, hvis afvandingen skal dække dilatationsfuger.  
 
 Tagflader kan tillige fremstå med solceller og/eller solfangere, jf. § 9, stk. 

21-27. 
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 Modelfoto af tagform for ny bebyggelse inden for delområde II. 
 
9.18 Bebyggelse mod Søndergade inden for delområde I skal fremstå med 

varierede tagformer i form af flade tage, saddeltage, tage med ensidig 
taghældning m.m. 

 
9.19 Eksisterende bebyggelse mod Fiskergade inden for delområde II skal 

fremstå med sadeltage. 
 
9.20 Til tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan 

give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
  
 Solfangere og solceller  
 
9.21 Anlæg til indvinding af solenergi skal udformes, så de indgår på en har-

monisk måde i bygningernes arkitektoniske formsprog og facadeud-
formning. 

 
9.22  Solfangerne må maksimalt udgøre 50 % af de samlede tagflader eller 

vægflader. 
 
 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang, f.eks. hele ejen-

dommens tagflade, såfremt anlægget udføres som en integreret del af 
bygningens arkitektur. 

 
9.23  Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektang-

ler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. 
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9.24 Til energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere på faca-
der og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give an-
ledning til væsentlige gener for omgivelserne. 

 
 Solfangere på tage med hældninger under 10 grader: 
 
9.25  Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi på bygninger 

med taghældninger under 10 grader, må anlægget højst rage 1 m op 
over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra 
tagkant. 

 
 Solfangere på tage med hældninger over 10 grader: 
 
9.26  Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage med en 

hældning på 10 grader eller mere, skal anlægget placeres på det en-
kelte tags primære tagflade med samme hældning som taget. Anlægget 
må ikke være hævet mere end 25 cm over tagfladen. Se fodnote13. 

 
Vinduer 

 
9.27 Inden for delområde I skal vinduer og døre i stueetagen mod Ferdinand 

Sallings Stræde i princippet gå fra gulv til loft. Samtidig skal de optage 
60-70 % af stueetagernes facader. 

 
9.28 Vinduer skal placeres således, at gennemgående vinduesbånd over 

flere facader/enkeltbygninger undgås. 
 
9.29 Vinduer over stueetagen skal placeres i samme højde, så overkanten 

danner en lige horisontal linje på den enkelte bygning. 
 
9.30 Vinduer må kun fremtræde med klar, transparent, plane/glatte glas 

uden spejlende virkning. Undtaget er dog vinduer til bad og toilet.  
 
 Altaner og tagterrasser  
  
9.31 Altaner må ikke placeres i overgangen mellem tag og facade. 
 
9.34  Altaner, der opføres uden for facaden, 

skal have en minimumsafstand til skæring 
mellem facade og tag på minimum 1,50 
meter.  
 
Indeliggende altaner/tagterrasser i tag 
med hældning skal ligge over skæring 
mellem facade og tag og må ikke rage ud 
over husets facade eller taglinje. 

 Altaner må ikke opsættes på søjler, eller på strækstænger/barduner, 
der går højere op på facaden end højden på altanrækværket, eller med 

                                            
13  Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste. 
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fastholdelsessøjler synlige på facaderne for at støtte altanerne.   
 

 Elevatortårne og tekniske anlæg 
  
9.33 Inden for delområde II skal elevatortårne og trappehuse udformes, så 

disse integreres i bygningen indenfor tagprofilet i princippet som vist på 
illustrationerne på side 24 og 31. 

  
9.34 Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes og beklædes 

således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitek-
tur. 

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

dens bygningsdetaljer. 
 
9.36 Skiltning og reklamering inden for delområde II må kun finde sted i for-

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

 
9.37 Skiltning i tilknytning til butikker og andre erhverv i stueetagen og 2. 

etage af bebyggelsen inden for delområde I skal ske på bygningens 
lodrette facade og alene i etager med butikker. Skiltningen skal be-
grænses til firmaets navn og/eller logo. 

 
9.38 Der må ikke etableres sammenhængende skiltning, der strækker sig 

over flere bygninger. 
 
9.39 Butiksruder i facaden må ikke tilklæbes. Dog kan skiltning ved opklæb-

ning af f.eks. enkeltstående og løse bogstaver eller en smal, matteret 
streamer uden reklamer i vinduernes kant ske, når det dækker en min-
dre del af vinduet. Enkeltstående og løse bogstaver må ikke være høje-
re end 0,8 m. 

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

ikke over etageadskillelse mellem 1. etage og 2. etage. 
 
9.41 Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Marki-

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

  
9.42  Der må ikke opsættes flagstænger, pyloner, bannere, beachflag eller 

lignende i lokalplanområdet. 
 

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

 
 



 

Tillæg til Kommuneplanen Lokalplan nr. 1089 

34 

 Antenner, paraboler mm. 
    
9.44  Almindelige udendørs radio- og tv-antenner – herunder parabolanten-

ner med en diameter på indtil 100 cm – skal, hvis de anbringes på byg-
ninger, placeres så diskret som muligt, under hensyntagen til bebyggel-
sens udtryk og må ikke være synlige set fra de omkransende veje og 
pladser, og må højst rage 100 cm op over bygningens højeste 
punkt/ikke rage op over facadens brydning med taget. 

 
§ 10 Bevaringsværdig bygning 
 
10.1 Den bevaringsværdige bygning, som er markeret på lokalplankortet, må 

ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse. 
 
 I facade mod Søndergade skal om- og tilbygning samt renovering af 

den bevaringsværdige bygnings ydre fremtræden ske med respekt for 
den oprindelige arkitektur og byggeskik. 

 
10.2 Alle ændringer af den bevaringsværdige bygnings ydre fremtræden, 

herunder om- og tilbygninger, må kun ske med byrådets tilladelse. 
 
10.3 Ved om- og tilbygning eller renovering af den på lokalplankortet viste 

bevaringsværdige bygning gælder følgende: 
 

- Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform oprethol-
des eller føres tilbage til den oprindelige tagform, og valg af tag-
materiale skal tilpasses bygningens øvrige arkitektoniske udtryk. 
 

- Der må ikke anvendes blanke, spejlende eller reflekterende tag-
materialer, der kan give anledning til væsentlige gener for omgi-
velserne. 
 

- Facader skal fremstå som konstruktive helheder fra sokkel til 
tag. 
 

- Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik skal be-
vares. 
 

- Mindre ændringer af bygningernes ydre fremtræden, f.eks. min-
dre ændringer i forbindelse med mindre tilbygninger, skal ske 
med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik, herun-
der facaders oprindelige vandrette og lodrette opdeling. Vin-
dues- og dørhuller må ikke tilmures eller på anden måde blæn-
des eller tildækkes. 
 

10.4 Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades ved brand eller lig-
nende, kan der opføres en ny bygning med en ydre fremtræden som 
den bevaringsværdige bygning. 

 



  35 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.  1089 

10.5 I tilknytning til den bevaringsværdige bygning må der, på bagsiden og 
langs facaden mod Posthussmøgen etableres tilbygninger, trapper, for-
bindelsesgange o. lign. 

 
10.6 Der må ikke opsættes energiproducerende anlæg eller lignende på den 

bevaringsværdige bygning. 
 
§ 11.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
 
 Opholdsarealer 
 
11.1  Inden for delområde I og II skal der, jf. § 3, stk. 1 og stk. 7, etableres 

egnede opholdsarealer svarende til mindst 30 % af ny boligbebyggelses 
etageareal, 20 % af etagearealet for nye boliger i eksisterende bygnin-
ger og 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. Se fodnote14. 
 
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 12. 

 
Opholdsarealer skal etableres på terræn og/eller altaner og/eller tagter-
rasser. 
 
Opholdsarealer på terræn skal overvejende fremstå med en varieret be-
plantning, så der opnås et grønt udtryk af høj kvalitet.  
  
Opholdsarealer skal etableres som en kombination af private opholds-
arealer (til den enkelte bolig) og fælles opholdsarealer. 
 

11.2 Fælles opholdsarealer inden for delområde I skal placeres på tage eller 
inden for kantzone og skal udgøre min. 15 % af delområdets areal. 

 
11.3 Fælles opholdsarealer inden for delområde II skal placeres som vist på 

lokalplankortet og skal udgøre min. 15% af delområdets areal. 
 
11.4 Inden for delområde II må der inden for det udlagte fælles opholdsareal 

mod Posthussmøgen etableres private opholdsarealer i tilknytning til bo-
liger i stueetage og med en maksimal bredde på 2,0 m fra facadebygge-
linjen. 
 

11.5 Opholdsarealerne skal have en rekreativ karakter og indrettes med vari-
erede muligheder for ophold for alle aldre, herunder fælles terrasser 
m.m., som vist på illustrationsplanen på side 14. Mindre dele af de fælles 
opholdsarealer kan desuden indrettes med drivhuse. 

 
 
 
 
 

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

lede bruttoareal. 
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Kantzone 
Kantzone mod Ferdinand Sallings Stræde 

 
11.6  Det på lokalplankortet udlagte areal til kantzone inden for delområde I 

skal fremstå med urban karakter og indgå i en helhed med torve- og vej-
areal inden for delområde III. 

 
 Kantzonen skal primært fremstå med belægninger af chaussésten med 

savede og kløvede overflader brudt af trappeanlæg samt rampe. Kantzo-
nen skal desuden udformes i samspil med bebyggelsens arkitektoniske 
udformning og stueetagens anvendelser. 

  
 I kantzonen må der ikke placeres skure, affalds- og cykelstativer o.lign. 

Se fodnote15. 
 
 Der må ikke hegnes inden for kantzonen, ligesom der ikke må opsættes 

hegn mellem kantzonen og delområde III. 
  
 Kantzonen indgår som en del af bebyggelsens opholdsareal. 
 

Torve- og vejareal 
  

11.7  Det på lokalplankortet udlagte areal til torve- og vejareal skal fremstå med 
urban karakter og indgå i en helhed med kantzonen inden for delområde 
I. 

 
 Torve- og vejarealet skal primært fremstå med belægninger af chaussé-

sten med savede og kløvede overflader brudt af trappeanlæg samt 
rampe. 

 
 Beplantning 
 
11.8 Inden for delområde I og II skal fælles opholdsarealer i form af tagterras-

ser indrettes med plantekasser, nedfældede bede, krukker o.lign. med 
en varieret beplantning, så der opnås et grønt udtryk af høj kvalitet.  

  
 Min. 20% af den enkelte tagterrasses areal skal fremstå begrønnet. 
 
11.9  Inden for delområde III skal der plantes min. 2 solitærtræer i form af pla-

tantræer med en placering i princippet som vist på lokalplankortet. 
 
11.10 Inden for delområde II skal der plantes min. 1 træ med en placering i 

princippet som vist på lokalplankortet. 
 
11.11 Inden for delområde II udlægges beplantningszoner med en bredde på 

0,5 m og med en placering som vist på lokalplankortet. 
 

                                            
15  Adgangsveje til boliger indgår ikke som en del af kantzonen. 
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 Beplantningszonerne skal fremstå begrønnede med lav beplantning i 
form af hæk, buske, espalier o. lign. i princippet som vist på nedenstå-
ende illustration. 

 

 
    
 Illustration af hævet gårdareal med beplantningszoner mod lokalplanområdets afgræns-

ning inden for delområde II, dvs. mod naboejendomme op til lokalplanområdet.  
 Ikke målfast. 
 
11.12  Inden for delområde III skal det på lokalplankortet viste karakterdan-

nende træ (platantræ) bevares som beplantningselement. 
 

Hvis der meddeles dispensation til fældning, skal der, jf. retningslinjer i 
Aarhus Kommuneplan, plantes to nye træer til erstatning for hvert træ, 
der fældes. Træerne, der plantes, skal sikres gode vækstbetingelser 
både under og over jorden og plantes i en størrelse, så det fra plantetids-
punkt giver et miljø som træ. Minimum str. træ er 18-20 cm i stammeom-
kreds målt i 1,0 m's højde. 

 
 Delområde I og II 
 
11.13 For træer plantet i befæstede arealer eller på etagedæk skal der være 

min. 12 m³ rodvenligt bærelag pr. træ. Dybden af plantehullet skal være 
min.1,0 m. Overkant af bedet må højst placeres 0,6 m over de befæstede 
arealer. 

 
 Delområde III 
 
11.14 For træer plantet i åbne muldbede, skal der være minimum 12 m² plan-

tebed pr. træ. Dybden af plantebedet skal være min. 1 m, hvor de øverste 
40-60 cm. skal være en vækstmuld der opfylder de egenskaber den på-
tænkte 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 
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plantebedet min. være 3 meter bredt, for at sikre langsigtet stormstabili-
tet.  
 
Det åbne muldbed skal afdækkes med stenmel, græs eller planter, såle-
des at overfladen er permeabel. Ved plantning af større træer skal 
rodrummet være mindst 1,5 m bredt i alle retninger rundt om træet for 
langsigtet stormstabilitet. 
 

11.15 Lav beplantning som græs, buske, klatreplanter, sedum o. lign. skal sik-
res et jorddække på minimum 0,5 meters tykkelse. 

 
11.16 Træer skal plantes med en afstand til facade/altan på min. 4,0 m. Se 

fodnote16. 
 
 Hegn 
 
11.17 Inden for delområde II skal hegn mod Posthussmøgen fremstå med en 

højde på op til 1,4 m og åbne for indsyn mellem Posthussmøgen og be-
byggelsen i princippet som vist på nedenstående referencefoto. 

 

 
 
 Referencefoto af hegn/afskærmning, der åbner for indsyn. 
 
 Tekniske anlæg og affald 
 
11.18  Anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning, bortset fra affalds statio-

ner til nedgravede containere, skal afskærmes af beplantning.  
 
11.19  Affaldsstationer til nedgravede containere skal placeres inden for areal 

for renovation i princippet som vist på lokalplankortet, jf. § 6, stk. 4.  
 
 
 
 
 

                                            
16   Træets højde og kronestørrelse skal vurderes for hele levetiden, så adgang til redningsåbninger bevares, 

også når træet er fuldt udvokset. 
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§ 12. Støjforhold 
 

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

påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse f.eks. kontorerhverv og liberale 
erhverv, ikke overstiger Lden 63 dB. 

 
 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Søndergade og Ferdi-

nand Sallings Stræde overstiger Lden 63 dB henvises til § 12, stk. 6. 
 
12.2 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører bebyggelse til boligformål, ikke overstiger Lden 58 dB. 
 
 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Søndergade og Ferdi-

nand Sallings Stræde overstiger Lden 58 dB henvises til § 12, stk. 4 og 5. 
 
12.3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 
 

Vejtrafikstøj – indendørs 
 
12.4 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. 

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

trafikstøj i sove- og opholdsrum med ensidig facade til Søndergade, Fer-
dinand Sallings Stræde og Fiskergade ikke overstiger 46 dB Lden med 
åbent vindue. 

 
12.6 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 

 
12.7 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. 

 
12.8 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 virksomhedsstøj. 
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§ 13. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 

 
- Vejadgange er anlagt, som beskrevet i § 5, stk. 1, 

 
- Bilparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte dele-

tape og for de eksisterende p-pladser, som fjernes, eller der fo-
religger anvisning af p-pladser for biler for disse ved byggean-
dragende for den enkelte deletape, se fodnote17, 
 

- Cykelparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte de-
letape og for de eksisterende p-pladser, som fjernes, 
 

- Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fun-
det sted,  
 

- Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret for den enkelte 
deletape med et omfang nødvendigt for den enkelte bebyggelse, 
jf. § 11, stk. 1 samt etableret og beplantet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i § 11, se fodnote18, 

 
§ 14. Grundejerforening 
 
 Delområde II 
 
14.1  Inden for delområde II skal der stiftes en forening til at varetage de fælles 

grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote19. 
 
14.2  Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

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

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

 
 
 
 
 

                                            
17  Såfremt der foreligger anvisning af p-pladser uden for lokalplanområdet, skal der tinglyses særskilt de-

klaration herom. 
18  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil 

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

19  Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er ud-
arbejdet for lokalplanområdet. 
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§ 15. Servitutter 
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20: 
 
 På matr.nr. 201 Århus Bygrunde: 
 Ophævelse af servitut nr. 4, Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme 

mv, med dato/løbenummer 17.08.1990-46011-63. 
 
 På matr.nr. 261 Århus Bygrunde: 
 Ophævelse af servitut nr. 1, Dok om plankeværk, med dato/løbenummer 

11.10.1855-0091355263. 
 
 Ophævelse af servitut nr. 9, Dok om opførelse af tilbygning, med dato/lø-

benummer 06.08.1953-913560-63. 
 
 På matr.nr. 263b Århus Bygrunde: 
 Ophævelse af servitut nr. 2, Dok om bebyggelse, benyttelse mv, med 

dato/løbenummer 20.02.1913-913567-03. 
 
 På matr.nr. 264 Århus Bygrunde: 
 Ophævelse af servitut nr. 7, Dok om bebyggelse, benyttelse mv, med 

dato/løbenummer 09.02.1973-913574-63. 
 
§ 16. Ophævelse af byplanvedtægt 
 
 Byplanvedtægt nr. 16 for Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fi-

skergade og Fredens Torv i Århus med dato/løbenummer 16.07.1971-
6969-63 ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Kommuneplanens rammeområde 01.01.07 CY 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 01.01.07 CY fast-
lagt til cityformål og beliggende i byzone. For rammeområdet gælder bl.a. bestem-
melser om et maksimalt etageantal på 5 etager.  
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommune-
planen, idet der med lokalplanen gives mulighed for etablering af tagterrasser, hvil-
ket samlet åbner mulighed for et etageantal på 6 etager for bebyggelsen mellem 
Ferdinand Sallings Stræde og Søndergade, desuden hæves bebyggelsesprocenten 
til 490. 
 
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrå-
dets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 32 
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
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Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger 
En bygning udpeges som bevaringsværdig, hvis den er af væsentlig betydning for 
området, og hvis den kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie. Udpeg-
ning som bevaringsværdig gælder alene bygningens ydre udformning. 
 
I kommuneplanen er der medtaget registrerede bygninger med bevaringsværdier 
på 1-4, og disse bygninger er omfattet af retningslinjer for bevaringsværdige byg-
ninger. 
 
Inden for området ved lokalplanområdet er følgende bygning registreret med beva-
ringsværdi på 1 – 4: 
 

• Søndergade 5 - bevaringsværdi 4 
 
Registreringen er foretaget forbindelse med udarbejdelse af Århus Kommuneatlas, 
hvor bygninger opført før 1940 er registreret. I kommuneatlasset er de byarkitekto-
niske kvaliteter desuden beskrevet. 
 
Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte kommuneplanens retningslinjer for beva-
ringsværdige bygninger, da lokalplanen fastlægger bestemmelser for bevaring og 
bevaringssammenhænge. 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Hidtidig lokalplanlægning i området 
 
Lokalplan nr. 591 
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 591 - Temaplan om strøggadernes 
anvendelse og bygningers ydre fremtræden og skiltning. Centrale dele af Århus 
Midtby.  
 
Lokalplanområdet vil fortsat være omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 591.  
 
Byplanvedtægt nr. 16 
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 16 for 'Cityområde ved Sønder-
gade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus'.  
 
I Byplanvedtægtens § 2 om områdets anvendelse fremgår, at ejendommene i om-
rådet kun må anvendes i overensstemmelse med byggeområdebestemmelserne § 
36 og § 37 i Bygningsvedtægt for Aarhus Kommune af 20. januar 1964.  
 
Af denne bygningsvedtægt fremgår det, at Aarhus by opdeles i byggeområder. 
Herunder et "City-område", hvori bebyggelsen alene må bestå af bygninger, der 
indrettes til forretninger, kontorer, hoteller, biografer og lignende. Hensigten er, at 
adskille de forskellige former for bebyggelse. Der må således ikke etableres boli-
ger inden for "City-området".  
 
Byplanvedtægt nr. 16 ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet, ved den 
offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. 
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Detailhandel 
 
Lokalplanen giver mulighed for at etablere detailhandel med et samlet bruttoetage-
areal på op til 6.000 m² med både dagligvare- og udvalgsvarebutikker.  
 
Den enkelte dagligvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksformål på højst 
3.500 m². Den enkelte udvalgsvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksformål 
på højst 2.000 m². 
 
Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet  
 
I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i hen-
hold til Planlovens § 16, stk. 5 redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, 
herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer (opholdsarealer) og tra-
fikale forhold. 
 
Lokalplanlægningen omfatter cityformål og muliggør primært udbygning med etage-
boliger. Mulighed for yderligere butiksbebyggelse sker alene inden for delområde I, 
hvor de eksisterende butikslejemål mod Søndergade kan udvides mod Ferdinand 
Sallings Stræde. Der er tale om mindre udvidelser i forhold til det samlede butiks-
miljø i Midtbyen, hvor butiksstørrelserne for henholdsvis dagligvare- og udvalgsva-
rebutikker med lokalplanen fastsættes i forhold til gældende lovgivning.  
 
Udbygningen med Ferdinand Sallings Stræde vil harmonere med bygningshøjderne 
for de omkringliggende bebyggelser ved Ferdinand Sallings Stræde og Søndergade 
Det vurderes derfor, at den nye butiksbebyggelse ikke bryder med omgivelsernes 
bygningshøjder og dermed ikke påfører de omgivende bebyggelser væsentlige ge-
ner. Butikkerne vil desuden indgå i en arkitektonisk udformning med den øvrige nye 
etagebebyggelse inden for delområde I, hvilket vurderes at bidrage positivt til bymil-
jøet. 
 
Vejbetjening af butiksbebyggelsen vil ske fra Ferdinand Sallings Stræde. Med en 
realisering af ny etagebebyggelse som supplement til de eksisterende butikker og 
erhverv vurderes trafikforholdene ikke ændret væsentligt.  
 
Der er i dag ikke udlagt opholdsarealer i den del af lokalplanområdet, hvor der mu-
liggøres detailhandel. Med planlægningen udlægges nye opholdsarealer for lokal-
planområdets beboere og erhverv, primært som fælles opholdsarealer på tage af 
de enkelte ejendomme. Det vurderes ikke, at de nye opholdsarealer vil påvirke det 
omgivende bymiljø i væsentligt omfang, da de fælles opholdsarealer ligger afskær-
met fra nabobebyggelser til lokalplanområdet. Desuden vurderes torvearealet som 
en positiv ændring ift. opholdsmuligheder for nærområdet. 
 
Det vurderes derfor, at butiksbebyggelsen ikke giver anledning til væsentlig påvirk-
ning af det omgivende bymiljø. 
 
Overordnede vej- og stiforhold 
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Vejadgang vil ske fra Ferdinand Salling Stræde til delområde I og fra Fiskergade til 
delområde II.  
Adgang til forhuse mod Søndergade vil desuden ske fra Søndergade (gågade) som 
i dag, dvs. gående adgang og vejadgang begrænset ift. særlig tilladelse. 
 
Med lokalplanen udlægges torve- og vejareal i Ferdinand Sallings Stræde for både 
gående og kørende trafik til og fra bebyggelsen. Torve- og vejarealet danner sam-
men med kantzonen ud for ny bebyggelse i Ferdinand Sallings Stræde en plads-
dannelse, der understøtter muligheden for at skabe et levende byrum med byliv i 
området. 
 
Den eksisterende rampe i Ferdinand Sallings Stræde bibeholdes som stiadgang til 
Posthussmøgen. 
 
Lokalplanen åbner mulighed for, at bilparkering kan ske i parkeringskælder inden 
for delområde I med adgang fra Ferdinand Sallings Stræde og som parkeringsan-
læg under hævet gårdareal inden for delområde II. Inden for delområde II kan bil-
parkering under hævet gårdareal eventuelt etableres delvist som parkering i to-eta-
gers parkeringsreol med adgang til parkeringsniveau via den eksisterende port med 
adgang fra Fiskergade 42. Parkeringskonstruktionen i delområde II vil rumme par-
kering for både eksisterende etageboliger og de påtænkte nye etageboliger.  
 
Såfremt det ikke er muligt at etablere parkeringen inden for lokalplanområdet, skal 
der tinglyses særskilt servitut om anvisning af bilparkering uden for lokalplanområ-
det. 
 
Fra lokalplanområdet er der via lokale veje i Midtbyen forbindelse til det overordnede 
vejnet i Aarhus. 
 
Den samlede trafikmængde til og fra ny bebyggelse i lokalplanområdet vurderes 
ikke at have et omfang, der adskiller sig væsentligt fra øvrig erhvervs- og boligbe-
byggelse i nærområdet. 
 
På denne baggrund vurderes den samlede trafikforøgelse fra ny bebyggelse inden 
for lokalplanområdet ikke at ændre trafikafviklingen eller trafiksikkerheden markant 
i Midtbyen. 
 
Udbygningsaftale 
 
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå 
en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg 
i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af 
en ejendom. Dette gælder f.eks. ved ændring eller udvidelse af de byggemulighe-
der, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, således som det er til-
fældet for lokalplanforslaget. 
 
Aarhus Kommune har fra ejerne af matr.nr. 260, 261, 263a og 264 Århus Bygrunde 
modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale og har forhandlet 
herom. 
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Forhandlingerne har udmøntet sig i et udkast til aftale om udbygning af infrastruk-
turanlæg. 
Ved aftalen forpligter de ovenfor nævnte grundejere sig til at etablere følgende an-
læg: 
 
• Ny belægning på arealer beliggende inden for delområde III og kantzonen inden 

for delområde I.  
 
Den nye belægning anlægges med chaussésten med savet overflade ved faca-
der og kløvet overflade på strædet brudt af trappeanlæg i granit samt rampe. 
Ny belægning etableres i sammenhæng med eksisterende belægning, således 
at belægningen på den øvrige del af Ferdinand Salling Stræde uden for lokal-
planområdet fremstår ensartet. Der etableres desuden to granitbænke som del 
af trappeanlægget ud for Søndergade 7-9. Der anvendes sammen granittyper 
som eksisterende. 

 
• Ny træbeplantning i form af:  

 2 stk. platantræer på Ferdinand Sallings Stræde.  
 
De nye træer plantes med en stammeomkreds på 18-20 cm målt i 1,0 m's 
højde og plantes i hvert sit bed dækket med en rist i støbejern. Det enkelte   
bed etableres med en højde på 0,4 m over terræn og en dybde på mindst 
1,0 m samt afgrænses af en plantekasse i granit. Plantekassen i granit vil 
samtidig fremstå som bænk (siddeophold). 

 
• Ny belysning i form af:  

 5 stk. vægmonterede lamper på bygningsfacader langs Ferdinand Sallings 
Stræde. Belysningen etableres som nedadrettet belysning. 
 

 5 stk. pullerter med belysning på trappeanlæg ved rampen i den nordlige 
del af Ferdinand Sallings Stræde på vejmatriklen 7000cb Århus Bygrunde. 
Belysningen etableres som nedadrettet belysning. 
 

Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der findes ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
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Arkæologiske forhold 
 
Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det 
formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af 
Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, 
grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, 
hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). 
 
Moesgaard Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske under-
søgelser forud for anlægsarbejder inden for delområde I. 
 
Moesgaard Museum anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af 
delområde II. Dette anbefales, fordi bygherre hermed kan minimere risikoen for for-
sinkelser som følge af arkæologiske fund under anlægsarbejdet. Vurderingen er fo-
retaget på baggrund af, at delområde II er beliggende inden for Aarhus by´s kultur-
arvsarealer, og at der i delområdet tæt ved er fundet spor af bebyggelse fra middel-
alder og renæssance.   
 
Udgifterne til en arkæologisk forundersøgelse påhviler bygherre (jf. Museumslovens 
§ 26 stk. 2). Hvis der ved forundersøgelsen påtræffes væsentlige arkæologiske levn, 
skal der herefter foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse af disse hvis byg-
herre fortsat ønsker anlægsarbejdet udført.   
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de 
arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27). Mu-
seet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller 
om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 
Den kystnære del af byzonen 
 
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Ifølge Lov om 
planlægning § 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de 
kystnære dele af byzonen redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Såfremt 
bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i om-
rådet, skal der gives en begrundelse herfor. 
 
Lokalplanområdet er beliggende ca. 400 m fra kysten.  
 
Ny bebyggelse i lokalplanområdet vil ikke kunne ses fra kysten, da ny bebyggelse 
ikke afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelses højde i Aarhus midtby. 
Desuden er der mellem lokalplanområdet og kysten højere, mellemliggende bebyg-
gelse. Det er på denne baggrund vurderet, at ny bebyggelse ikke vil medføre en 
væsentlig ændret visuel påvirkning af kysten. 
 
Som følge af lokalplanområdets placering omgivet af bymæssig bebyggelse vil lo-
kalplanen ikke have indflydelse på kystlandskabets karakter eller forringe offentlig-
hedens adgang til kysten, jf. Naturbeskyttelseslovens § 22. 
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Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser. 
 
Der skal laves et nyt stik ved forsyning med fjernvarme. 
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord har pr. 7. juli 2017 ikke registreret 
potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområ-
det.  
 
Region Midtjylland har tidligere vurderet matrikel nr. 260, 261, 263a og 263b, Århus 
Bygrunde i henhold til lov om forurenet jord og har ikke registreret potentielle foru-
reningskilder, som giver anledning til kortlægning.  
 
Områdeklassificering  
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med analysepligt. 
Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del 
af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra indu-
stri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på 
landsplan i alle byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.   
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.  
 
Da hele /en del af lokalplanområdet er områdeklassificeret, skal eventuel jordflytning 
herfra forudgående anmeldes til Center for Miljø og Energi. 
 
Grundvand 
Lokalplanområdet er beliggende uden for et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.  
 
Der er ingen nuværende, og der forventes ingen fremtidige indvindingsinteresser i 
området.  
 
Ved grundvandssænkning kan der være krav om tilladelse efter vandforsyningslo-
ven. 
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Miljøforhold 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om miljøforhold, og i nogle tilfælde kan det 
være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad de betyder for en bestemt ejen-
dom. 
 
Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord kan bistå med nærmere vejledning om 
disse spørgsmål. 
 
Regulering af miljøforhold – i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne – er først 
og fremmest udtrykt i § 3, hvor det fastlægges, hvad de forskellige dele af erhvervs-
området må anvendes til. 
 
Virksomhedsklassificering 
 
Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en virksom-
hedsklassificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres 
miljøbelastning af omgivelserne. 
 
Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders 
miljøforhold, hvor klassificeringen (miljøbelastningen) er udtrykt ved forskellige an-
befalede beskyttelsesafstande til forureningsfølsomme funktioner og arealanven-
delser. 
 
Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra 
virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, for 
den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til en 
anden klassificering end den angivne – f.eks. i form af, at der anvendes forurenings-
begrænsende teknologi ud over det almindelige. 
 
En virksomhed kan eventuelt satse bevidst på en anden klassificering ved en vis 
miljøvenlig indsats. 
 
Jf. § 3, stk. 2, kan Aarhus Kommune, Teknik og Miljø således, efter en konkret vur-
dering af en virksomheds produktions- og miljøtekniske forhold, godkende en klas-
sificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksomhedsklassificering. 
 
Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljøteknologi, m.m. vil der 
med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomhedsklassifice-
ringen. 
 
Støjmæssige forhold 
 
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens § 12 ikke påføre 
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i 
henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 
 
Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til 
naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. 
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Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdi-
erne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde 
såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 
 
 

Område Hverdage: 
Kl. 07-18. 
Lørdage: 
Kl. 07-14. 

Hverdage: 
Kl. 18-22. 
Lørdage: 
Kl. 14-22. 
Søn- og 
helligdage: 
Kl. 07-22. 

Alle dage: 
Kl. 22-07. 

Maksimalværdier 
om natten: 
Kl. 22-07. 

 
I lokalplanområdet 
 55 45 40 55 

 
Naboområder med 
cityformål 
 

55 45 40 55 

 
Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt 
uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er 
gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum in-
den for de angivne døgnperioder. 
 
Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere grænseværdier for virksomhedsstøj end 
de vejledende grænseværdier, ligesom der kan tillades afvigelser fra den tidsmæs-
sige definition af dag-, aften- og natperioden. 
 
De nærmere regler og definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 
/1984 om ekstern støj fra Virksomheder. 
 
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 § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2 
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Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
For Lokalplan nr. 1089, der udelukkende omfatter et mindre område på lokalt plan, 
er de væsentligste punkter vurderet ud fra kriterierne i bilag 3. De vurderede på-
virkninger berører emnerne: Kulturarv, Arkitektoniske forhold samt Befolkning og 
Sundhed. 
 
Påvirkningerne er vurderede til ikke at være væsentlige. Dermed er der ikke krav 
om en miljøvurdering af planen. 
 
Hovedpunkterne er, at området arkitektonisk vurderes at indgå i en helhed med 
den omgivende bebyggelse, som overvejende består af sammenbygget bebyg-
gelse med forskellige bygningshøjder og -forskydninger samt varieret arkitektur. 
De fremtidige funktioner vurderes desuden at virke tryghedsfremmende og have 
en positiv effekt på det sociale liv i området. 
 
Samtidig vurderes mulighederne for indpasning og udformning af ny bebyggelse 
ift. bebyggelsesstruktur og bygningsmaterialer at ske under hensyntagen til den 
bevaringsværdige bygning på Søndergade 5, dvs. i lokalplanområdet, og den po-
tentielt bevaringsværdige nabobebyggelse "Lysets Hus" på Posthussmøgen 11C. 
For at sikre bevaringsværdig bebyggelse i lokalplanområdet indeholder lokalpla-
nen bestemmelser om bevaring af den ydre fremtræden af Søndergade 5.  
 
Der er foretaget studier af skyggepåvirkninger af mulighed for ny etagebebyg-
gelse. Skyggestudierne er foretaget for sommersolhverv (den 21.6.) og forårs- og 
efterårsjævndøgn (den 21.3. og 21.9.) samt vintersolhvervs (den 21.12). Skygge-
studierne angiver den maksimale slagskygge på disse tre udvalgte dage, og skyg-
gens bevægelse hen over døgnet på udvalgte tidspunkter. Skyggestudierne angi-
ver samtidig med rødt markeringer, hvilken merskygge den nye bebyggelse vil af-
kaste. Ny bebyggelse vil med hensyn til skygger og indblik i et vist omfang påvirke 
de omkringliggende bebyggelser og deres udendørs opholdsarealer, da ny bebyg-
gelse muliggøres inden for et tæt byområde. Det vurderes imidlertid, at ny bebyg-
gelse indpasses i den eksisterende bystruktur, og at skyggepåvirkningerne og ind-
bliksgenerne ikke er mere omfattende, end man almindeligvis må forvente i et tæt 
byområde. 
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Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af den eksisterende kollektive tra-
fik i City. Området er placeret ca. 150 meter fra Busgaden, hvor der er en lang række 
buslinjer. Endvidere er der ca. 450 meter til letbanestop ved DOKK1, ca. 500 meter 
til letbanestop ved Skolebakken og ca. 650 meter til Aarhus Hovedbanegård. 
 
Skoleforhold 
 
Lokalplanområdet er beliggende i Samsøgade skoledistrikt.  
  
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende instituti-
oner:  
 
Samsøgades skolen med SFO på adressen: 

• Ny Munkegade 17 
 
Privatskoler på følgende adresser: 

• Hjelmensgade 12 
• Ny Munkegade 13 

 
Midtbyens Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 

• Falstergade 17 
• Falstergade 35 
• Graven 19 
• Knudrisgade 7 
• Knudrisgade 7B 
• Langelandsgade 62 
• Mindegade 8 
• Nørre Boulevard 1 A 
• Sølystgade 30 
• Østboulevarden 9-11 

 
De selvejende Dagtilbud (DST) på følgende adresser: 

• Hjarnøgade 9 
• Klostergade 37 
• Thunøgade 22 

 
Klubtilbud på adressen: 

• Nørre Alle 30B 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. 
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Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………  Energiselskabet NRGI 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N. 
  Mail: 
  nrgi@nrgi.dk 
  
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V 
  affaldvarme@aarhus.dk 
 
Kloakforsyning sker ved:  ………………………….. Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Affaldshåndtering skal godkendes af:  ……………  AffaldVarme Aarhus 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk 
 
Generelt 
 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kom-
mune, ved AarhusVand A/S, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. 
 
Spildevand og regnvand 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, delopland P009, og 
er delvist separat- og fælleskloakeret. Ved realisering af lokalplanen skal ny kloak 
samt omlægning af eksisterende kloak indenfor området etableres som separatsy-
stem, hvor regn- og spildevand afledes i særskilte systemer, i overensstemmelse 
med Aarhus Kommunes strategi for adskillelse af regn- og spildevand. Ved ud-
stykning skal der oprettes fællesprivate spildevandslag.  
 
Husspildevand skal afledes til Marselisborg Renseanlæg via eksisterende spilde-
vandsledning og stik i området.   
 
Regnvand skal afledes via eksisterende regnvandsledninger og stik efter anvis-
ning fra Aarhus Vand. Regnvandshåndteringen kan med fordel sammentænkes 

mailto:nrgi@nrgi.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:affaldvarme@aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:affald@aarhus.dk
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med klimatilpasningen, hvilket også vil gøre området mere robust over for eks-
tremregn.     
 
Der opfordres i øvrigt til at undersøge mulighed for opsamling og genanvendelse 
af regnvandet til fx toiletskyl, tøjvask, vanding af planter mm.  
 
Der kan bl.a. findes yderligere inspiration i Aarhus Kommunes LAR-metodekata-
log: http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Spildevand/Afledning-af- 
regnvand/LAR-metodekatalog.aspx 
 
Ekstremregn 
Håndtering af overfladevandet ved ekstreme regnhændelser, hvor kloakanlæggets 
kapacitet overstiges, skal tænkes ind i den samlede håndtering af overfladevan-
det. Herunder skal der 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 – fx ved tilpasning af koter omkring egnede parkeringsarea-
ler, græsarealer eller øvrige opholdsarealer. Ved terrænregulering af området skal 
det forinden godtgøres, at det ikke forværrer en oversvømmelsessituation i områ-
det og dettes omgivelser. Der skal desuden tages hensyn til, at realiseringen af lo-
kalplanen ikke forøger omgivelsernes risiko for oversvømmelse.  
 
I øvrigt henvises til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og retnings-
linjerne formuleret i denne. Der kan desuden læses mere om sikring ift. oversvøm-
melse på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/oversvømmelse.  
 
Øvrigt og tilladelser  
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger/anlæg, der skal overtages af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand, og 
at eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra 
Aarhus Vand.   
 
Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på:  
www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/ 
 
Udledningstilladelse og eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus 
Kommune, Vandmiljø og Landbrug, vandmiljo@mtm.aarhus.dk.  
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, bygge-
sag@mtm.aarhus.dk.  
 
Tilslutningen skal desuden ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand 
A/S, aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til gældende betalingsvedtægter. 
 
 
 
 
 

http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Spildevand/Afledning-af-%20regnvand/LAR-metodekatalog.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Spildevand/Afledning-af-%20regnvand/LAR-metodekatalog.aspx
http://www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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Byggeri og nedrivning af eksisterende bebyggelse 
 
Ansøgning om byggeri eller nedrivning af eksisterende bebyggelse i området skal 
behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ansøgning skal sendes via Byg 
og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 
 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i 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 
Kommunes 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 lokalplanom-
rådet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anven-
delse 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 forbudet 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. 
 
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. 
 
§ 15 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
 
Kommuneplantillægget omhandler et nyt rammeområde 01.01.13 CY. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1089 udskilles et nyt rammeom-
råde 01.01.13 CY fra rammeområde 01.01.07 CY, hvis anvendelse er fastlagt til 
cityformål. 
 
Denne ændring sker for at muliggøre opførelse af ny etagebebyggelse mod Ferdi-
nand Salling Stræde set i sammenhæng med omkringliggende bebyggelse. Med 
de nye rammer ændres det maksimale etageantal i forhold til de eksisterende kon-
krete rammer for det udskilte område. I det eksisterende rammeområde 01.01.07 
CY er det maksimale etageantal fastlagt til 5 etager. Med kommuneplantillægget 
ændres dette til maksimalt 6 etager for det udskilte rammeområde. Ændringen 
skal ses i lyset af, at der med lokalplanen gives mulighed for etablering af tagter-
rasser for bebyggelsen mellem Ferdinand Salling Stræde og Søndergade, hvilket 
samlet set åbner mulighed for bebyggelse med et etageantal på 6 etager. Samti-
dig tilføjes en maksimal bygningshøjde for byggeri inden for det nye rammeom-
råde. 
 
For den resterende del af 01.07.07 CY forhøjes bebyggelsesprocenten til 470 så 
den er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og for det nye rammeområde 
01.01.13 CY forhøjes bebyggelsesprocenten til 490 
 
Kommuneplantillægget påvirker ikke de forhold, som fremgår af planlovens § 11, 
stk. 1. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
Rammebestemmelser 
 
Eksisterende rammeområde 01.01.07 CY 
 
Anvendelsen er fastlagt til cityformål (anvendelseskategori 21 – Cityområde*). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 5 etager. 
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Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 470 for området under ét. 
 
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 bebyg-
gelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, 
tagkviste, materialevalg mv. 
 
 
Rammebestemmelserne for det nye rammeområde 01.01.13 CY har følgende ord-
lyd: 
 
Rammeområde 01.01.13 CY 
 
Anvendelsen er fastlagt til cityformål (anvendelseskategori 21 – Cityområder*). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 490 for området under ét. 
 
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 bebyg-
gelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, 
tagkviste, materialevalg mv.  
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Rammekort til Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 

 
 
 

 
Generelle rammebestemmelser for – 21. Cityområder 
Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål. Cityformål omfatter funktioner til 
handel, kultur og service, (f.eks. butikker, kontorer, hoteller, biografer, udstillings-
lokaler), offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan 
placeres i et center af regional betydning og endelig boliger, der kan forenes med 
cityfunktionen. Som hovedregel må boliger ikke placeres i stueetagen. 
 
Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne, kan der i forhold til en samlet 
ramme for butiksarealtilvækst i City etableres dagligvarebutikker på indtil 3.500 
m2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på indtil 2.000 m2 i området. 
 
Ved planlægning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper efter planlovens definition er der mulighed for, at der kan planlæg-
ges for butikker med et større maksimalt bruttoetageareal. 
 
I perioden 2018-21 kan der endvidere planlægges for 2 udvalgsvarebutikker med 
et butiksareal på over 2.000 m2 i Cityområderne. Butikkerne kan etableres med 
en maksimal størrelse på hver max. 5.000 m2 eller udvidelse af op til to eksiste-
rende butikker med max. 5.000 m2. Dette butiksareal på i alt max. 10.000 m2 
indgår i den samlede ramme for udvidelse af City. 

 
Cityområder findes kun i Midtbyen og på Langenæs. Bebyggelsens omfang reguleres ved bebyg-
gelsesprocent anført overvejende karrévis (i enkelte tilfælde for rammeområdet under ét) og eta-
geantal. 
 
En samlet oversigt over City, bydelscentre, bycentre og lokale butikscentre samt aflastningscen-
tre med rammen for butiksarealtilvækst for de enkelte centre kan ses i tabel 1. 
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