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1.1 

1. BESKRIVELSEN 

Beliqqenhed,  ejer-  oq  zoneforhold 

Denne  lokalplan  gælder  for  et  omrade,  som  ligger  vest 
for  Lisbjerg  Landsby,  nord  for  Ssftenvej  og p& vestsi- 
den af  Lisbjergvej. 

Lokalplanomradet  er pd  ca. 56 ha.  Omradet  ejes  af  %irhus 
Kommune. 

Stsrstedelen  af  lokalplanomradet  er  landzone. 

P&  matrikelkortet - bilag 5 - er  vist  zoneforhold. 

Baaarunden  for  lokalplanen 

Planlægning  af  et  erhvervsomriide  til  en  attraktiv  er- 
hvervspark  udgsr  et  af  hovedpunkterne  i  den  erhvervspo- 
litiske  handlingsplan, som khus Byrad  har  vedtaget. 

Lisbjerg-omradet  blev  efterfslgende  udpeget som lokali- 
seringsmulighed,  og  byradet  vedtog  i  sit  made  den 
29. august 1990 at  tage  de  fsrste  skridt  til  iværksæt- 
telse  af  planlægningen  af  erhvervsparken. 

Magistratens 2. Afdeling  udarbejdede  "Byomrade  med  er- 
hvervspark  ved  Lisbjerg - Ideskitse",  der blev  godkendt 



1.2 

i  byrddets  made  den  19.  december  1990.  Ideskitsen  fast- 
lægger  en  hovedstruktur  for  omrddet  syd  og  vest  for  Lis- 
bjerg  og  danner  grundlag  bl.a.  for  nærværende  lokalplan 
og  en  nradvendig  revision  af  kommuneplanen  for  Lisbjerg- 
omradet. 

Erhvervsparkbeqrebet 

En  erhvervspark  i  sin  egentlige  betydning  adskiller  sig 
fra  almindelige  erhvervsomrader,  kontorbebyggelser  og 
lignende  ved  sine  særlige  kvaliteter,  faciliteter  og  op- 
bygning. 

Kernen  i  erhvervsparkbegrebet  er  et  samspil  mellem  for- 
skellige  naglefaktorer,  som  konstituerer  parken og dens 
status.  Det  er  samspillet  mellem  attraktive  fysiske  ram- 
mer,  de  virksomheder,  som  omradet  sigter  mod,  servicefa- 
ciliteter  samt  en  parkledelse  eller  organisation,  som 
sikrer  erhvervsparkens  drift  og  status,  og  som  service- 
rer  virksomhederne. 

Erhvervsparken,  som  lokalplanen  dbner  mulighed  for,  er 
baseret  pd  et  sddant  koncept. 

Erhvervsparkbegrebet,  som  defineret  ovenfor, kan betrag- 
tes  som  en  samlebetegnelse  for  forskellige  typer  af  er- 
hvervsparker.  Alt  afhængig  af  arten  og  typerne  af de 
virksomheder  eller  institutioner,  der  er  indeholdt  i 
parken  samt  af  den  tilstræbte  status, kan man  tale  om 
"teknologipark" , "forskerpark" , "videnspark" , "industri- 
park", "kontorpark", m.v. 

I lokalplanen  beskrives  omrdderne I a  til I d  saledes 
som "kontor-  og  institutionspark",  mens  omrade II a  og 
II b  beskrives  som  "industripark".  Denne  opdeling  af  er- 
hvervsparken  har  bl.a.  til  formdl  at  skabe  et  varieret 
byomrdde  og  at  udbyde  mulighed  for  etablering  af  for- 
skellige  erhverv  og  institutioner,  som  foretrækker er- 
hvervsparken  som  attraktivt  lokaliseringssted. 
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Udnyttelsen  af  lokalplanomrddet  i  hovedtræk 

Lokalplanens  hovedformal  er  at  fastlægge  omradets  ud- 
formning  og  anvendelse  til  et  særligt  erhvervsomrdde  i 
form  af  en  erhvervspark  med  tilhsrende  faciliteter. 

Omrddet  omfatter  en  fsrste  etape  i  udviklingen  af  et 
nyt,  stsrre  byomrdde  ved  Lisbjerg. 

Planen  bygger pd en  ide  om  at  skabe  et  attraktivt  er- 
hvervsparkomrdde  med  en  markant  og  arkitektonisk  spæn- 
dende  bebyggelse  og  med  en  parkagtig  karakter. 

Lokalplanen  fastlægger  placering  og  afgrænsning  af  omrd- 
dets  veje,  byggeomrdder  med  forskellig  anvendelse  og 
parkomrader.  Der  fastlægges  principper  for  udformningen 
af  veje,  bebyggelse  og  grsnne  omrbder.  Den  mere  præcise 
udformning  fastlægges  efterfslgende  i  mere  detaljerede 
bebyggelsesplaner og grsnne  planer  med  det  formdl  at 
sikre,  at  enkeltdispositioner  underordnes  den  tilstræb- 
te  helhedsvirkning. 

Illustrationsplanen - bilag 1 - viser,  hvordan  omrddet 
i  grove  træk  kan  komme  til  at  se  ud. 

Som vist p& lokalplankortet - bilag 6 - er  lokalplanom- 
rbdet  opdelt  i  omrdderne  I  a  til  I d, II a, II b, III, 
IV  og v. 

Omrdderne I a  til I d  udgsr  erhvervsparkens  centrale 
del,  beliggende  omkring  hovedadgangsvejen  (A-H-B-C-D) 
og  pb  terrænets  hsjderyg  med  udsigt  og  markant  placeret 
i  forhold  til  indsigten  pd  omrddet. 

Omrdde  I  a  beliggende  med  en  halvcirkelformet  bebyggel- 
se,  hvorfra  parken  udgdr,  er  erhvervsparkens  primære 
center.  Her  tænkes  fsrst  og  fremmest  placeret  virksomhe- 
der,  institutioner  og  faciliteter,  der  underststter  er- 
hvervsparken  og  synliggsr  dens  status  og  image. 
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Omrdderne I a  til I d  er  i  svrigt  under  fællesbegrebet 
kontor-  og  institutionspark  udlagt  til  liberale  er- 
hverv,  kontor-,  administrations-,  service-  og  udstil- 
lingsvirksomhed,  hotel,  kursus-  og  konferencevirksomhed 
samt  undervisnings-  og  forskningsinstitutioner. 

I omrdderne  kan  i  tilknytning  til  den  enkelte  virksom- 
hed  eller  institution  opfsres  værelser  og  korttidsboli- 
ger . 

I omrdde I a  vil  der  være  mulighed  for  indretning  af 
dagligvarebutikker  i  begrænset  omfang,  idet  butikkerne 
har  til formdl at  betjene  erhvervsparken. 

Omrdderne I c  og I d  kan  desuden  anvendes  til  offentli- 
ge formal,  institutioner,  idræts-  og  sportsfaciliteter 
og  lignende. 

Omrdde II a oa II b,  som  ligger  i  lokalplanomrddets 
vestlige  del,  udlægges  til  industripark  for  fremstil- 
lingsvirksomheder,  lager  og  servicevirksomhed. 

Omrdde II a m& kun  anvendes  til  lette  og  ikke-miljabela- 
stende  virksomheder  af  hensyn  til  den  miljsfslsomme  an- 
vendelse  i  naboomrddet,  omrdde I a. 

Omrdde II b  kan  anvendes  til  let  industri,  hovedsage- 
ligt  stsrre  virksomheder  med  ringe  miljsbelastning  af 
omgivelserne. 

Omrdde III udlægges  til  fælles  parkareal  for  lokal- 
planomrddet.  Parkomrddet  ligger  i  en  lavning,  der  fra 
terrænets  hsjderyg  lsber  mod  sydsst.  Parkomrddet  tænkes 
viderefsrt  ved  fremtidig  detailplanlægning  af  arealerne 
sydsst  for  lokalplanomradet. 

Parkomrddet  skal  virke  som  fælles  samlingspunkt  for  den 
omkringliggende  bebyggelse  samtidig  med,  at  det  danner 
en  blsd  kontrast  til  bebyggelsen. 
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Der  skal  udarbejdes  en  samlet  detaljeret  plan  for  park- 
omrddets  anlæg  og  pleje.  Parkomrddet  tilsksdes  den  fæl- 
les  grundejerforening,  der  vedligeholder  omrddet. 

Omrade IV omfatter  arealer  til  hovedadgangsvej  fra 
Ssftenvej/Djurslandsmotorvejen, til  grant  omrdde  og  til 
erhverv,  som  fastlagt  for  omrdde I b.  Den  endelige  af- 
grænsning  af  arealerne  til  nævnte  anvendelser  sker  ved 
anlæg  af  Djurslandsmotorvejen  og  principielt  som  vist 
pd illustrationsplanen,  bilag 1. 

Det  er  hensigten  at  trække  landskabet  med  ind  i  bebyg- 
gelsen  for  at  give  en  smuk  ankomst  til  erhvervsparken. 
De  grsnne  omrdder  overdrages  til  den  fælles  grundejer- 
forening . 

Omrdde V skal  anvendes  til  fremtidigt  vejformdl  (vest- 
vendt  tilslutning  til  en  eventuel  Djurslandsmotorvej), 
og  skal  i  det  omfang  omrddet  ikke  anvendes  til  vejfor- 
m81  henligge  som  en  gran  stsjzone  mellem vej og  lokal- 
planomrddets  bebyggelse. 

Bebyqqelsens  struktur 

Lokalplanen  bestemmer,  at  den  nærmere  placering  og  ud- 
formning  af  bebyggelsen  skal  fastlægges  efterfslgende 
ved  udarbejdelse  af  bebyggelsesplaner. 

Til  supplering  af  lokalplanen  udarbejder  Magistratens 
2.  Afdeling  sdledes  en  hovedtræksbetonet  bebyggelses- 
plan  for  de  enkelte  omrdder  i  lokalplanen.  Pd  grundlag 
heraf  godkendes  projekter  for de enkelte  parceller. 

I omrdderne I a  til I d  md  bygninger  som  hovedregel op- 
fares  med  maksimalt 3 etager  og  maksimal  bygningshsjde 
pd 12  m. 

I omrdde I a md en  mindre  del  af  bebyggelserne  opfares 
med  maksimalt 7 etager  og  en  bygningshsjde  pd 26 m. Det 
kan  medvirke  til  at  skabe  variation  i  den  bymæssige 
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fremtræden  og  markere  omrdde I a  som  et  særligt,  cen- 
tralt  omrdde  i  planen. 

Bebyggelsesprocenten  mb  ikke  overstige 70 for de enkel- 
te  ejendomme  i  omrdde I a, og 60 i  omrdderne I b  til 
I d. 

Det  halvcirkelformede  omrdde I a  er  som  nævnt  et  sær- 
ligt  vigtigt  sted  i  bebyggelsesstrukturen.  Herfra - 
hsjt  beliggende  i  terrænet - udgdr  parkomrddet,  og  der 
er  en  storsldet  udsigt  med  Arhusbugten  i  horisonten.  Be- 
byggelsens  kvalitet  og  arkitektur  i  dette  omrdde  vil 
spille  en  særlig  rolle  for  oplevelsen  af  byomrddets  pro- 
fil. 

I omrdderne II a  og II b  m&  bygninger  opfsres  med  maksi- 
malt 2 etager  og  bygningshsjde  pd 10 m. 

Bebyggelsesprocenten  for de enkelte  ejendomme  mb  ikke 
overstige 60. 

I planen  bestemmes,  at  bebyggelserne  skal  fremtræde  som 
fritliggende  enheder  med  sammenhængende  grsnne  omrdder 
imellem. 

Veje oa stier 

Lokalplanomrddets  interne  vejnet  bestdr  af  nye  veje.  Ad- 
gangsvejen  A-H-B-C-D  forbinder  erhvervsparken  med  den 
udbyggede  Ssftenvej  (firhus  Nord-forbindelsen)  mod  syd- 
vest  og  med  Randersvej  nord  for  Lisbjerg  mod  nordrast. 
Fra  adgangsvejen  er  der  forbindelse  mod  ost  ad vej B-F 
og  C-E,  som pd  længere  sigt kan  forlænges  med  tilslut- 
ning  til  Randersvej  syd  for  Lisbjerg. 

I forbindelse  med  anlæg  af  Djurslandsmotorvejen  i  den 
udbyggede  Ssftenvejs  trace  vil  den  planlagte  vejtilslut- 
ning  blive  erstattet af et  vestvendt  tilslutningsanlæg 
(trompetanlæg).  Det  er  hensigten,  at vej  A-H  herefter 
kan  nedlægges. 
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Vejnettet  i  lokalplanomriidet  er  planlagt  under  hensynta- 
gen  dels  til  trafiksikkerheden  og  dels  til  etablering 
af  grsnne  gademiljser.  Langs  vejene,  som  vist pd lokal- 
plankortet,  bilag 6, anlægges  cykel-  og  gangstier.  Det 
er  forudsat,  at  der  langs  adgangsvejen A-H-B-C-D.etable- 
res  allgtræer,  dog  ikke  langs  det  centrale  parkorndide. 
P& vej  F-B-G-C-E  er  det  hensigten  at  etablere  en  gran 
midterrabat.  De  nævnte  vejanlæg  etableres  af  &hus  Kom- 
mune  og  udformes  med  tværprofiler,  i  princippet  som 
vist p&  nedenstiiende  figur. Vej  A-H-B-C-D  kan pii længe- 
re sigt  ogsd  udvides  med  midterrabat.. 

k 2 Y 2 . r  6 X 8 x 6 X i W 2 X  

X 28rn x 
rbbat  sti, .rabat vej rabat  sti  rabat 

,Ve j :-A 'L B-C: D- . 

x 2 x 2 x  e X 4 1 ' 4 2 4 X  6 x 2 x 2 x  

I 32 rn X 

rabat  sti  rabat vej rabat vej rabat  sti  rabat 

-ej-F-B-G-C-E 
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Hovedadgangsvejen (vej A-H-B-C-D),  som er facadelss, 
tjener  ikke  alene  som  adgangsvej  til  lokalplanomrddet 
men  er  ligeledes  tænkt  anvendt  af  gennemksrende  trafik 
fra  omrdderne  nord  for  Lisbjerg  til  motorvejen,  hvorved 
Lisbjerg  by  aflastes  for  denne  trafik. 

De  to  krydsninger  mellem vej A-H-B-C-D  og vej F-B-G-C-E 
er  tænkt  udformet  som  rundksrsler. 

Det  er  hensigten,  at  Lisbjergvej  inden  for  lokalplanom- 
rddet  nedlægges  og  afrsmmes  i  forbindelse  med  lokalpla- 
nens  realisering. 

Landskab oq beplantninq 

Som  del  af  en  overordnet,  gran  struktur  etableres  mar- 
kante  hegnsbeplantninger  langs  omrdde II a  og II b  og 
langs  lokalplanomrddets  sydsst-grænse.  Beplantningsbæl- 
terne  afgrænser  lokalplanens  enkelte  omrdder. 

Parkomr8det  (omriide III) indgdr  som  et  vigtigt,  grant 
samlende  element  i  bebyggelsen. I parken kan etableres 
sser  forbundet  med  et  mindre  vandlsb,  der  udgdr  fra  et 
spejlbassin  i  omrdde I a. 

I lokalplanomrddet  findes  i  svrigt  naturlige  vddomrd- 
der,  der  bevares,  og  sammen  med  nye,  mindre  sser  kan de 
anvendes  til  regnvandsbassiner  med  en  landskabelig  ud- 
formning . 

Omkring  hovedadgangsvejen,  fra  Ssftenvej  til  erhvervs- 
parken,  udlægges  fælles,  grant  omrdde  (omrdde IV) for 
at  give  en  smuk  ankomst  til  erhvervsparken.  Samtidig  er 
det  tanken  at  plante  all6træer  langs  hovedadgangsvejen, 
dog  ikke  langs  med  det  centrale  parkomrade  af  hensyn 
til  udsigtsforholdene  p8  tværs  af  vejen. 

Endelig  er  det  hensigten  at  etablere  grsnne,  parkagtige 
omgivelser  i  bebyggelserne i de enkelte  omrdder.  Planer 
herfor  skal  udarbejdes  og  godkendes  i  sammenhæng  med  be- 
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byggelsesplaner.  Specielt  for  omrbde II a og II b  er sb- 

ledes  fastlagt, at mindst 25 % af hver  enkelt  parcel 
skal  henligge  som  friareal  med  parkkarakter. 

Grundeierforeninq 

Lokalplanen  indeholder  bestemmelser om,  at  der  skal 
stiftes  en  grundejerforening  fælles  for  1okalplanomrA- 
det.  Grundejerforeningen  skal  varetage de fælles  grund- 
ejerinteresser  i  omrbderne,  herunder  vedligeholdelse  af 
granne  omrbder,  omrbde III, IV og V, fælles  friarealer 
i  ovrigt  samt  vej-  og  stiarealer - med  tilharende  an- 
læg - medmindre de overtages  som  offentlige. 
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Lokalplanens  retsvirkninaer 

Lokalplanen  gælder  fra  den  dag,  det  er  offentliggjort, 
at  byrddet  har  vedtaget  planen  endeligt. 

Bebyggelse,  udstykning  og  anvendelse  af  ejendomme  i  lo- 
kalplanomradet  skal  efter  dette  tidspunkt  være  i  over- 
ensstemmelse  med  planen. 

Anvendelse,  der  har  været  lovlig  forinden, kan fortsæt- 
te  uændret. 

Lokalplanen  indebærer  ikke, at de anlæg  m.v., der  er  in- 
deholdt  i  planen,  skal  etableres. 

Lokalplanen  indeholder  i S 2 bestemmelse om, at  den pb 
matrikelkortet,  bilag 5, markerede  del  overfares  til  by- 
zone.  Retsvirkningerne  heraf  fremgdr  bl.a.  af  Lov  om 
frigsrelsesafgift. 

Lokalplanen  gælder  forud  for  bestemmelser  i  private  byg- 
geservitutter  og  andre  sdkaldte  tilstandsservitutter, 
der  ikke  er  forenelige  med  planen. 

Lokalplanen  kan  kun  ændres  ved  en ny lokalplan. 

Byradet  kan  dog  give  dispensationer  fra  lokalplanen, 
hvis  dispensationerne  ikke  er  i  strid  med  principperne 
i  planen. 

Ndr  en  eventuel  dispensation  berarrer  omboendes  interes- 
ser,  skal  disse  underrettes  om  den  pbtænkte  dispensati- 
on  og  have  mindst 14 dages  frist  til  at  fremkomme  med 
eventuelle  bemærkninger  herom,  fsr  dispensationen  gives. 
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2. REDEG0RELSEN 

I dette  afsnit  redegsres  for  lokalplanens  forhold  til 
kommuneplanen  og  til  den  svrige  planlægning  for  omrbdet. 

Kommuneplanen 

Grundlaget  for  udarbejdelse  af  lokalplanen  har  været 
den  kommuneplan,  som  byrbdet  har  godkendt. 

Bilag 3 er  et  udsnit  af  kommuneplanens  rammekort  for 
den  aktuelle  bydel.  Lokalplanomrddet er, som  vist,  be- 
liggende  i  rammernes  omrdde  26.00.01 JO, som  er  jord- 
brugsomrbde  for  stsrstedelen  i  byzone,  omrdde 
26.03.12  ER, som er  erhvervsomrbde  i  byzone  samt  omrbde 
25.00.04 JO, som er  jordbrugsomrbde  i  landzone. 
Lokalplanomrbdets  vejudlæg  skærer  desuden  igennem  omrb- 
de 26.03.13  ER  og  omrbde  26.00.04  NA. 

Kommuneplanen  fastlægger  for  lokalplanomrddet  og de 
ovennævnte  rammeomrbder  en  række  bestemmelser,  der  frem- 
gbr  af  kommuneplanens  rammehæfte  for  Skejby-Lisbjerg 
(nr. 26) og  Tilst-Brabrand  Nord  (nr. 25). 

Lokalplanen  er  ikke  i  overensstemmelse  med  kommunepla- 
nen,  idet  stsrstedelen  af  lokalplanomrbdet  er  beliggen- 
de i  jordbrugsomrdde.  Dette  medfsrer,  at  der  skal  udar- 
bejdes  et  tillæg  til  kommuneplanen  med  nærmere  angivne 
rammer  for  lokalplanlægningen. 
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Kommuneplanen  for  Århus  Kommune 1988-96, som  byrddet 
vedtog  i 1989, indeholdt  bl.a.  nye  rammeomrader,  delom- 
rade 26.03.12 ER og  delomrdde 26.03.13 ER, beliggende 
umiddelbart  vest  for  Lisbjerg  landsby.  Ifslge  planinten- 
tioner  og  rammebestemmelser  for  disse  delomrader  er  de 
udlagt  til  erhvervs-  og  institutionsvirksomhed  med  sær- 
lige  krav  til  omgivelsernes  miljsmæssige  kvalitet  og 
stabilitet.  Hensigten  var  at  udvikle  disse  omrader  til 
erhvervspark  i  lighed  med  formalet  for  nærværende  lokal- 
plan. 

Men  under  udarbejdelsen  af  den  gældende  kommuneplan  var 
der  usikkerhed  omkring  placering  af  den  fremtidige  vej- 
indfsring  fra  den  kommende  motorvej  vest  for  Arhus  til 
Randersvej,  idet  det  var  foreslaet  at  placere  motorvejs- 
indfsringen  parallelt  med  eksisterende  Ssftenvej  og  et 
stykke  nord  for  denne. 

Kommuneplanens  delomrader,  udlagt  til  erhvervsparkfor- 
mal,  blev  sdledes  placeret  nordligst p& Lisbjerg  bakke, 
af  hensyn  til  at  undga  arealkonflikter  med  den  fremtidi- 
ge  motorvejsindfsring  til  Randersvej. 

I  lsbet  af 1990 fremkom  Motorvejskontoret  med  forslag 
til  placering  af  motorvejsindfsringen - kaldet  Århus 
Nord  forbindelsen - langs  den  eksisterende  Ssftenvejs 
trac6.  Denne  placering  imsdekom  Arhus  Kommunes  onsker, 
idet  den  ikke  ville  gennemskære de sammenhængende  og  me- 
get  attraktive  arealer  ved  Lisbjerg,  ligesom  vejudform- 
ningen  muliggjorde  en  direkte  vejbetjening  af  arealerne 
fra  Arhus  Nord  forbindelsen. 

I lsbet  af 1990 udarbejdede  Magistratens 2. Afdeling, 
p8  grundlag  af de nye  forudsætninger,  en  planrapport 
"Byomra.de  med  erhvervspark  ved  Lisbjerg - Id6skitse", 
der  blev  principgodkendt  i  byradets  msde  den 19. decem- 
ber 1990. 

Rapporten  beskriver  en  overordnet  strukturplan  for  et 
ca.  150  ha  stort  omrdde  syd  og  vest  for  Lisbjerg.  Den 
giver  forslag  til  hovedlinierne  for  den  trafikale  struk- 

http://Byomra.de
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tur,  by-  og  landskabsstrukturen,  arealudnyttelsen  samt 
etapeudbygningen. 

Idgskitsens  illustrationsplan  er  gengivet  pd  bilag 2. 

Rapporten  danner  sdledes  grundlag  for  revisionen  af  kom- 
muneplanen  og  udarbejdelse  af  ændret  afgrænsning  og  æn- 
drede  bestemmelser  for  nye  delomrader. 

Lokalplanomrddet  svarer  i  hovedtræk  til  en  del  af  fsr- 
ste  etape  i  byomrddet,  som  nærmere  beskrevet  i  rappor- 
ten. 

Revisionen  af  kommuneplanen  betyder  i  princippet,  at 
arealerne,  omfattet  af de eksisterende  delomrader,  pla- 
ceres  længere  mod  sydvest  til  grænse  mod  Ssftenvej  og 
med  omtrentlig  samme  arealstsrrelse. 

De  nævnte  ændringer  af  kommuneplanen  fremgdr  af  Tillæg 
nr. 50 til  Kommuneplan  for  %irhus  Kommune 1988-96. Til- 
lægget  er  gengivet pd side  2.15  og  bilag 4 .  

Anden fvsisk planlæcrninq 

Ophævelse  af  ældre  lokalplaner 

For  dele  af  lokalplanens  omrdde  gælder  der  2  ældre lo- 
kalplaner: 

Lokalplan  nr. 3, der  omfatter  arealerne  vest  og  syd  for 
Lisbjerg  landsby.  Planen,  der  blev  vedtaget i januar 
1980, fastlægger  rammerne  for  udbygning  af  et  byomrdde 
med 600-700 boliger,  skole  og  lokalcenter. 

Lokalplan  nr. 66, vedtaget  august 1980, omfatter  et  ha- 
veboligomrdde  som  fsrste  etape  af  lokalplan  nr.  3. 

I starten  af  1980’erne  ændrede  planbetingelserne  sig  me- 
get  for  Lisbjerg-omradet.  Byrddet  traf  beslutning  om ik- 
ke at  udvikle  en  ny  boligby  ved  Lisbjerg,  og  planerne 
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for et aflastende  center  for  Midtbyen  blev  aflyst.  Det 
fremgdr  bl.a.  af  den  fsrste  kommuneplan  for  Århus  Kommu- 
ne  1984-92. 

Lokalplanerne  nr. 3 og 66 er  sdledes  forældede.  De  dele 
af  disse  lokalplaner,  der  bersres  af  nærværende  lokal- 
plan,  bliver  derfor  ophævet. 

Overordnede veiforhold 

Der  vil  være  god  adgang  fra  det  overordnede  vejnet  til 
lokalplanomrddet.  Vest  for  lokalplanomrddet  er  Den  Jys- 
ke Motorvej  uden  om  Århus  under  anlæg.  Der  etableres  et 
fuldt  tilslutningsanlæg  (udformet  som  et  B-anlæg)  mel- 
lem  motorvejen  og  Ssftenvej,  som  udbygges  til  en  4-spo- 
ret vej med  midterrabat  og  cykelstier.  Sydsst  for  lokal- 
planomradet  forlægges  Ssftenvej  mod  syd  med  tilslutning 
til  Randersvej  ved  Skejby  Nordlandsvej,  hvor  der  etable- 
res  en  rundksrsel.  Motorvejen  og  Ssftenvejens  udbygning 
til  4  spor  er  planlagt  dbnet  medio  1994. 

Lokalplanomrddet  vil  sdledes  have  adgang  til  Den  Jyske 
Motorvej,  direkte  forbindelse  til  Arhus  Havn  og  forbin- 
delse  mod  Djursland  via  Skejby  Nordlandsvej  og  Vienge- 
vej. 

I forbindelse  med  udbygningen  af  Saftenvej  nedlægges 
tilslutningen af Lisbjergvej  til  Ssftenvej.  Det  er  hen- 
sigten,  at  Lisbjergvej  inden  for  lokalplanomrddet  ned- 
lægges  og  afrsmmes.  Den  resterende  del  af  Lisbjergvej 
vil  eventuelt  kunne  anvendes  som  adgangsvej  til  arealer- 
ne  mellem  Lisbjergvej og vej  C-D. 

I lokalplanomrddet  vil  vej  A-H-B-C-D  mod  nordsst  give 
forbindelse  til  Randersvej  nord  for  Lisbjerg  landsby  og 
mod  sydvest  til  den  udbyggede  Ssftenvej.  Som  det  frem- 
g&r  af  bilag 2 a  kan  vej  B-F  og  vej C-E ved  udbygning 
af  hele  erhvervsparkomradet  forlænges  mod  0st  med  til- 
slutning  til  Randersvej  i  henholdsvis  punkt F 1  Og 
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I den  overordnede  vejplanlægning  indgbr  en  motorvejsfor- 
bindelse  fra  Den  Jyske  Motorvej  til  Djursland  i  Lis- 
bjerg-Skerdstrup-linien. 0st  for  Randersvej  er  motorvej- 
en  byggeliniesikret,  hvilket  dog  ikke  er  tilfældet  vest 
for  Randersvej,  hvor  motorvejen  er  planlagt  anlagt  i 
Ssftenvejs  trace.  Som  det  fremgbr  af  bilag 2 a  er  der 
planlagt  tilslutning  mellem  Djurslandsmotorvejen og %ir- 
hus  Nord-forbindelsen  samt  sstvendte  ramper  ved  Randers- 
vej. 

Nbr  denne  motorvejsforbindelse  etableret,  er  niveautil- 
slutningen  af  vej  A-H-B  til  Serftenvej  ikke  længere  mu- 
lig. I stedet  er  et  vestvendt  tilslutningsanlæg  (trom- 
pet-anlæg)  mellem  punkt  A  og B planlagt  etableret  og  ud- 
formet  i  princippet  som  vist  pb  illustrationsplanen, 
bilag 1. 

Ndr  trompetanlægget  er  etableret,  nedlægges vej A-H  og 
afrermmes. Vej H-B kan  herefter  anvendes  som  adgangsvej 
til  erhvervsarealer - principielt  som  vist  pd  illustra- 
tionsplanen.  Den  erstlige  adgang  til  1okalplanomrAdet 
sikres  via  forlængelsen  af vej B-F og/eller vej C-E til 
henholdsvis  punkt F1 og El pb  Randersvej. 

Efter  bbning  af  den  Jyske  Motorvej  uden  for  &hus  for- 
ventes  trafikken  pd  denne  strækning  at  blive  ca. 
10.000  biler  pr.  dsgn.  Samtidig  forventes  Randersvej 
gennem  Lisbjerg  aflastet,  sdledes  at  trafikbelastningen 
fremover  vil  være  ca. 6.000 biler  pr.  dergn.  Trafikken 
pi5 Serftenvej  vurderes  til  at  stige  til  ca. 8.000 biler 
pr.  dragn.  Anlæg  af  Djurslandsmotorvejen  i  Serftenvejs 
trace  vil  medferre,  at  trafikken  pb  strækningen  vest  for 
Randersvej  stiger  til  ca. 14.000 biler  pr.  dergn. 

Desuden  vil  udbygningen  af  lokalplanomrddet  medferre  en 
stigning  i  trafikken. Pd baggrund  af  lokalplanens  areal- 
udlæg,  hvor  der  er  mulighed  for  at  bygge  maksimalt 
210.000 etagemeter,  er  det  vurderet,  at  en  fuld  udbyg- 
ning  af  omrbdet  vil  skabe  en  total  trafik  pb  godt 
10.000 biler  pr.  dergn.  Trafikkens  fordeling  er  vanske- 
lig  at  præcisere,  men  det  er  skernnet,  at  langt  sterrste- 
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delen  (mbske 90 % )  vil  være  orienteret  mod  Ssftenvej  og 
Århus.  Det  vurderes,  at  denne  trafik  fordeler  sig  lige- 
ligt  mod sst og  vest. 

Det  er  skannet,  at  gennemksrende  trafik  i  lokalplanomr8- 
det  p8  vej  A-H-B-C-D  mellem  Randersvej  og  Ssftenvej  vil 
være  i  stsrrelsesordenen  af  ca. 1.000 biler  pr.  dsgn. 

Ved  udbygning  af  hele  byomrddet  syd  og  vest  for  Lis- 
bjerg  vil  trafikken  stige  yderligere.  Vejnettet i lokal- 
planomr8det  er  dimensioneret  til  at  afvikle  denne  tra- 
fik. 

Veibyqqelinier m.m. 

Der  er  p8lagt  byggelinier  langs  Randersvej  og  langs  Ssf- 
tenve j. 

Langs  Randersvej  er  byggelinieafstanden 17,5 m  fra  vej- 
midte. 

Langs  den  udbyggede  Ssftenvej  er  byggelinieafstanden 
25,O m  fra  ny  vejmidte. 

Langs  motorvejsforbindelsen  til  Djursland  anlagt  i 
Ssftenvejs  trace  er  byggelinieafstanden 50,O m  fra  vej- 
midten.  Byggelinieafstanden  for  motorvejsramperne  i 
trompetanlægget  er 25,O m  fra  ksrebanekanten  nærmest  mo- 
torve  jen. 

Milisforhold : Stsjmæssiqe forhold 

De  stsjmæssige  forhold  er  vurderet  med  udgangspunkt  i 
kommuneplanens  stsjbestemmelser. 

Traf ikstsi 

Redegsrelse  for  stsjforholdene  og  fastsættelse  af  be- 
stemmelser  til  sikring  af  nogle  acceptable  stsjforhold 
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er  vanskelig,  idet  forholdene  ændrer  sig  markant,  afhæn- 
gig  af  om  det  blot  er  lokalplanomrbdet,  som  udbygges, 
eller  om  det  er  hele  byomrbdet. 

For  at  sikre  acceptable  forhold  ogsd  i  fremtiden  er  det 
valgt  at  redegsre  for  forholdene  i  det  stsjmæssigt 
værst  tænkelige  tilfælde,  hvilket  vil  sige  ved  fuld  ud- 
bygning  af  byomrbdet.  Ved  fastsættelse  af  lokalplanens 
stsjbestemmelser  er  der,  ud  over  stsjforholdene,  ogsb 
taget  hensyn  til  forhold  som  det  visuelle  miljs,  omrb- 
dets  parkkarakter  etc. 

Med  udgangspunkt  i  ovenstbende  afsnit  om  overordnede 
vejforhold  sksnnes  stsjniveauet  ved  udbygning  af  hele 
byomrbdet  syd  og  vest  for  Lisbjerg  at  blive  fra 65 til 
73 dB(A)  i 15 m's afstand  fra  vejmidten,  varierende  for 
de enkelte  vejstrækninger. 

Til  sammenligning  bemærkes  det,  at  der  i  kommuneplanen 
er  bestemmelser  om,  at  ny  boligbebyggelse  ikke  mb  pdf0- 
res  et  stsjniveau  fra  vejtrafikstsj,  der  overstiger 
55 dB(A)  pb  dsgnbasis,  og  at  ny  kontorbebyggelse  ikke 
mb  pbfsres  et  stsjniveau,  der  overstiger 60 dB(A)  pb 
dsgnbasis.  Endvidere  mb  udendsrs  opholdsarealer  ikke 
belastes  med  mere  end 55 dB(A)  pb  dagnbasis. 

For  at  kommuneplanens  stsjbestemmelser kan overholdes, 
vil  det  være  nsdvendigt,  at  boligbebyggelse  og  kontorbe- 
byggelse  som  minimum  placeres i fslgende  afstande  fra 
ve  jmidte : 

Boligbebyggelse  Kontorbebyggelse 

Vej  A-H-B 100 m 
Vej B-G-C 75 m 
Vej B-F 60 m 
VEj  B-C  og  C-E 55 m 
Vej  C-D 40 m 

60 m 
45 m 
35 m 
30 m 
25 m 
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Af hensyn  til  mulighederne  for  at  skabe  en  sammenhængen- 
de karakter  i  bebyggelsen  langs  veje  er  der  givet  mulig- 
hed  for  at  placere  kontorbebyqqelse  tættere  pb  vejene 
end  nævnt  ovenfor;  nemlig  i  en  afstand  af 25 m  fra  vej- 
midten.  Etablering  af  sammenhængende  bebyggelse  langs 
veje  vil  muliggsre  anvendelsen  af  lempede  stsjbestemmel- 
ser,  svarende  til  kommuneplanens  bestemmelser om hulud- 
fyldning . 

Det  skal  sdledes  sikres,  at  kontorbebyggelse pd mindst 
en  facade  ikke  pdfsres  et  stsjniveau,  der  overstiger 
60 dB(A) pd dsgnbasis.  Endvidere  skal  det  sikres,  at 
det  indendsrs  stsjniveau  ikke  overstiger 30 dB(A) pb 
dsgnbasis,  og s& vidt  det  er  muligt  skal  bebyggelsen 
orienteres  sbledes,  at  opholds-  og  arbejdsrum  ikke  ori- 
enteres  ensidigt  mod  stsjramt  facade.  Endelig  skal  det 
sikres, at udendsrs  opholdsarealer  til  kontorbebyggelse 
ikke  pbfsres  et  stsjniveau,  der  overstiger 55 dB(A)  pb 
dsgnbasis. 

For  boligbebyggelse  anbefales  det,  at  kommuneplanens  al- 
mindelige  stsjbestemmelser  overholdes.  Det  vil  sige,  at 
boliger  og  opholdsarealer  enten  skal  placeres  mindst 
75  m  fra  midten  af vej  B-G-C, 60 m  fra  midten  af vej 
B-F  og 55 m  fra  midten  af vej B-C  og vej  C-E,  eller  at 
boligerne  placeres  mindst  i 2. husrække.  Hermed  vil  det 
være  muligt  at  beskytte  boliger  og  opholdsarealer  mod 
et  stsjniveau,  der  overstiger 55 dB(A)  pb  dargnbasis. 

Kommuneplanens  stsjbestemmelser  kan  umiddelbart  overhol- 
des  langs  den  udbyggede  Ssftenvej,  idet  lokalplanens 
omrdde V er  udlagt  i  en  bredde,  der  sikrer  en  mindsteaf- 
stand p& 100 m  mellem  lokalplanomrbdets  bebyggelse  og 
Ssftenvej. 

Ndr  motorvejen  til  Djursland,  som  forudsættes  anlagt  i 
den  udbyggede  Ssftenvejs  trace,  etableres,  vil  stsjni- 
veauet  stige.  Kommuneplanens  stsjbestemmelser  for  kon- 
torbyggeri,  om  at  stsjniveauet pb mindst &n facade  ikke 
overstiger 60 dB(A),  vil  dog  fortsat  kunne  overholdes. 
For  at  det  indendars  stsjniveau  ikke  overstiger 
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30 dB(A),  kan  ekstra  facadeisolering  af  bygninger,  der 
er  placeret  tæt  pb  lokalplanens  omrbdegrænse,  blive  nsd- 
vendig.  Det  mb  forventes,  at  stsjbestemmelserne  for  bo- 
ligbebyggelse  og  for  udendsrs  opholdsarealer kan over- 
holdes  ved  hensigtsmæssig  placering  af  bebyggelsen/op- 
holdsarealerne  i  forhold  til  stsjkilden. 

Virksomhedstsi 

Lokalplanomrildet  er  inddelt  i 5 omrbder.  Med  udgangs- 
punkt  i  miljsbeskyttelsesloven  tager  denne  opdeling 
blandt  andet  sigte  pb  at  regulere  miljsbelastningen  i 
de enkelte  omrilder  og  i  forhold  til  naboomrbderne. 

Via  lokalplanens S 3 er  anvendelsen  af  omrbdet  og  der- 
med  virksomhedstyperne  reguleret.  Her er  det  bestemt, 
at  virksomheder  med  nævneværdig  ekstern  forurening  ikke 
kan  etablere  sig  i  omrbdet. 

En  anden  bestemmelse  i  lokalplanen,  som er med  til  at 
regulere  miljsbelastningen i omradet,  er S 10, som 
blandt  andet  regulerer  forholdene  omkring  virksomheds- 
stsj.  Ifslge  denne  m&  virksomheder  i  omrbdet  ikke  pbfs- 
re omgivelserne  et  stsjniveau,  der  overstiger  visse 
grænseværdier.  Disse  grænseværdier,  som  er  fastsat  for 
hvert  enkelt  omrbde  i  lokalplanen  og  for  naboomrbderne, 
afhængig  af  den  eksisterende  og  planlagte  anvendelse, 
er  vist  i  nedenstbende  skema.  Værdierne,  som  er  angivet 
i  dB(A),  angiver  det  maksimale  stsjniveau,  som  den en- 
kelte  virksomhed  skal  overholde, bilde i  det  omrbde, 
hvori  den  ligger,  og  i  naboomrbderne. 
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Hverdage Hverdage  Nat 

Lardage Lardage 
kl.  07-18  kl.  18-22  kl.  22-07 

kl.  07-14  kl.  14-22 
San-  og  hel- 
ligdage 
kl.  07-22 

I  omrdde  I  a  til  I  d 55 45 40 

I  omrade  II  a  og  II  b 60 60 60 

I  omrade  III  40 35 35 

De nævnte  grænseværdier  forudsættes  mdlt  uden  for  virk- 
somhedens  egen  grund  i de respektive  omrbder.  Grænsevær- 
dierne  er  gennemsnitsværdier  over  visse  tidsrum  inden 
for de angivne  dagnperioder.  De  nævnte  definitioner, 
blandt  andet  af  nævnte  tidsrum,  er  angivet  i  Miljasty- 
relsens  vejledning  nr.  5/1984  om  ekstern  staj  fra  virk- 
somheder. 

Omrdde  I  a  til I d  er  forbeholdt  miljafalsomme  virk- 
somheder  og  institutioner.  Omradet  skal  anvendes  til 
bl.a.  liberale  erhverv  samt  offentlige  og  private  insti- 
tutioner.  Endvidere  er  der  mulighed  for  at  indrette  nær- 
mere  bestemte  boligtyper  i  omradet.  Stajgrænserne  er 
fastsat  til  grænserne  svarende  til  blandede  bolig-  og 
erhvervsomrdder,  sdledes at der  er  mulighed  for  en  vis 
virksomhedsaktivitet  samtidig  med, at kontorer  og  boli- 
ger  beskyttes  mod  uacceptable  stajniveauer. 

I omrdde  II a OCI II  b  er  der  mulighed  for  etablering 
af  virksomheder  med  begrænsede  miljapavirkninger  af  om- 
givelserne.  Disse  virksomheder  skal  i  givet  fald  place- 
res i omrdde  II  b.  I  omrbde  II  a  mb  der  ikke  etableres 
virksomheder,  som  kan  medfare  nævneværdige  miljapdvirk- 
ninger  af  omgivelserne.  Omrdde  II  a  kan  sbledes  opfat- 
tes  som  en  bufferzone,  saledes  at  virksomhederne  her 
kan acceptere  den  miljapavirkning,  der  matte  være  fra 
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virksomhederne  i  omrdde II b,  men  ikke  selv  giver  anled- 
ning  til  miljspdvirkning  af  hensyn  til  omrdde I a. 

Omrdde III er  udlagt  til  fælles  parkformdl.  Af  hensyn 
til  den  rekreative  værdi  af  dette  omrdde er  der  stillet 
skærpede  stajvilkdr  i  forhold  hertil. 

Miljraforhold : Luftforureninq 

Lokalplanens  omrdder I a  til I d  er  udlagt  til  virksom- 
heder  og  institutioner,  der  normalt  ikke  giver  anled- 
ning  til  luftforurening  af  omgivelserne. 

Fremstillingsvirksomheder  m.v.  vil  kunne  etableres  i 
omrdderne II a  og II b.  Udsendelse  af  eventuelle  luft- 
forurenende  stoffer  fra  virksomhederne  til  det  fri  vil 
blive  reguleret  pd  grundlag  af  Miljsstyrelsens  vejled- 
ning  nr. 4 ,  1985, og  vejledning  nr. 6, 1990, omhandlen- 
de begrænsning  af  lugt-  og  stsvforurening  fra  virksomhe- 
der. 

Denne  regulering  kan  sikre  den  tilsigtede  haje  kvalitet 
af de eksterne  miljaforhold  i  erhvervsparkomrddet. 

Kollektiv  trafik 

Lokalplanen  tager  hensyn  til  muligheden  for  betjening 
med  kollektiv  trafik  ved  udbygning  af  lokalplanomrddet 
sdvel  som  det  mulige  fremtidige  byomrdde  ved  Lisbjerg. 

Det  anses  for  at  være  acceptabelt,  under  den  fsrste  ud- 
bygning  af  erhvervsparken,  at  udnytte de eksisterende 
busruter  pd  Ssftenvej. 

Ved  udbygningen af hele  erhvervsparken  vil  vejstykket 
B-G-C indgd  som  en  primær  del  af  vejnettet  for  den  kol- 
lektive  trafik. 
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Set  fra  den  kollektive  trafiks  synspunkt  har  det  været 
et idealsnske,  at  et  fremtidigt  udbygget  erhvervsparkom- 
rdde  og  byomrdde  ved  Lisbjerg kan betjenes  af  kollektiv 
trafik  via  en  særskilt  bustrac6  parallelt  med  Randers- 
vej - fra  Olof  Palmes  All6 i Skejby,  vest  for  Skejby 
landsby  og  videre pd tværs af Egddalen,  f.eks.  ved  Ny 
Mslle,  til  Lisbjerg-omrddet. 

Etableringen  af  den  særskilte  bustrac6  pd  tværs  af  Egb- 
dalen  og  den  fremtidige  Djurslandsmotorvej  anses  dog 
næppe  for  realistisk. 

Alternativt  peges  der  pd, at den  kollektive  trafikbetje- 
ning  kan  ske  fra  rundksrslen  ved  Skejby  Nordlandsvej  og 
videre  mod  nord  ad  eksisterende  Randersvej.  Fra  Randers- 
vej i punkterne  F1  og El - som  vist pb lokalplanens 
bilag 2 a - kan  den  kollektive  trafikbetjening  ske  via 
byomrddets  interne  vejnet. 

Senest  ved  etablering  af  Djurslandsmotorvejen  skal  byom- 
rddets  interne  vejnet  være  tilsluttet  Randersvej,  som 
beskrevet  i  afsnittet  "Overordnede  vejforhold", si- 
de 2.4. 

Skole-  oq  institutionsforhold 

I lokalplanens  omrdder I c  og I d er  der  mulighed  for 
etablering  af  daginstitution  for  barn. 

Ved  lokalplanens  udarbejdelse  ligger  omrildet i Lisbjerg 
Skoles  distrikt.  Skoleplanlægningen  kan  dog  gsre  det 
nsdvendigt  at  foretage  ændringer  af de enkelte  skolers 
oplande. 

HBjspændinqsledninq 

Eksisterende 150 kV luftledning  Hasle-Trige,  der er ind- 
tegnet p& lokalplankortet,  bilag 6, er  sikret  ved  ting- 
lyste  deklarationer. 
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Udnyttelsen  af  arealerne  under  og  i  nærheden  af  hajspæn- 
dingsledninger  er  begrænset  af  det  til  enhver  tid  gæl- 
dende  stærkstramsreglement. 

Oplysninger  om  disse  begrænsninger  kan  indhentes  hos 
I/S Midtkraft,  Spanien 19, 8100 Århus C. 

Varmeplanlaeaninq 

I lokalplanomradets  nordligste  del  er  placeret  en  var- 
metransmissionsledning - p8  tværs  af  eksisterende 01- 
stedvej.  Ledningen  er  sikret  ved  tinglyst  deklaration. 
(Se lokalplankortet,  bilag 6). 

Teknisk forsvninq 

Elforsvninq 

skal  ske  fra  Energiselskabet  ARKE  A.m.b.A,  Grenavej 55, 
8200 Århus N. 

Vandforsyninq 

Omradet  forsynes  fra  Århus  Kommunale  Værker  efter  det 
til  enhver  tid  gældende  regulativ  og  gældende  vilkar  i 
avrigt. 

Omriidet  forsynes  fra  trykzone 80 og 105. Nærmere  oplys- 
ning  om  trykket  kan  fas  ved  henvendelse  til  &hus  Kommu- 
nale  Værker,  Vandforsyningen,  Bautavej 1, 8210 Århus  V. 
Kræves  starre  tryk,  skal  bygherren  for  egen  regning  in- 
stallere  og  vedligeholde  et  trykforageranlæg. 

Der  skal  etableres  brandhaner  langs  omrlidets  veje. 
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Varmeforsvninq 

Ny  bebyggelse  skal  tilsluttes  Århus  Kommunale  Værkers 
varmeforsyning p& værkernes  til  enhver  tid  gældende  be- 
tingelser. 

Kloakerinq 

skal  ske i henhold  til  den  til  enhver  tid  gældende  beta- 
lingsvedtægt  for  Århus  Kommune  ved  Stadsingeniarens  Kon- 
tor,  Miljaafdelingen,  Thorsvej 2, 8230 Åbyhaj. 

Spildevand 

skal  afledes  via  ny  afskærende  spildevandsledning  og  ek- 
sisterende  spildevandsledning  ost  for  Randersvej  til 
Risskov  Renseanlæg  og  senere  til  Eg&  Renseanlæg,  nbr 
dette  nye  anlæg  tages  i  brug,  forventeligt  i 1993. 
Ega  Renseanlæg  etableres  som  et  fuldt  moderne  rensean- 
læg  med  en  kapacitet,  der  ikke  stiller  særlige  krav  til 
spildevandsudledningen  fra  virksomhederne  i  lokalplanom- 
radet. 

Reqnvand 

skal  afledes  via  byomradets  bæk-  og  sasystem  i de grsn- 
ne  omrader  til  Egaen.  Tilledning  af  regnvand  til  eksi- 
sterende  vandomrader  mb  kun  ske  efter  nærmere  godkendel- 
se. 
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TILLÆG NR. 50 TIL  KOMMUNEPLAN 1988-96 FOR h H U S  KOMMUNE 

Som  baggrund  for  udarbejdelsen  af  lokalplanen  er  der  fo- 
retaget  en  nodvendig  revison  af  kommuneplanen,  herunder 
ændret  afgrænsning  og  ændrede  bestemmelser  for  nye  del- 
omrader. 

Lokalplanen  er  en  del  af  en  samlet  strukturplan  for  et 
storre,  nyt  byomrade,  jf.  bilag 2 a.  Strukturplanen  vi- 
ser  en  etapevis  udbygning  af  omrddet,  hvor  lokalplanom- 
radet  udgor  en  del  af  forste  etape.  Den  videre  udbyg- 
ning  af  byomradet  skal  ske  dels  mod  sydost  og  dels  mod 
nordost, i overensstemmelse  med  strukturplanens  inten- 
tioner. 

Der  udlægges  et  nyt  delomrdde 26.03.14 ER  til  erhverv, 
svarende  til  lokalplanomradet.  Den  resterende  del  af 
strukturplanomradet  udlægges  til  et  nyt  jordbrugsomrd- 
de 26.00.10 JO og  er  udpeget  som  interesseomrade  for  by- 
udvikling  efter 1995. 

En  mindre  del  af  delomrdde 26.03.12 ER  overgdr  til  del- 
omrdde 26.03.14 ER,  resten  til  delomrdde 26.00.10 JO. 

En  del  af  delomrdde 26.03.13 ER  overgdr  til  det  eksiste- 
rende  jordbrugsomrade 26.00.01 JO, resten  til 
26.00.10 JO. 

Der  er  foretaget  en  mindre  justering  af  grænsen  mellem 
lokalsamfundene  Skejby-Lisbjerg  og  Trige-Spsrring  samt 
Tilst-Brabrand  Nord. 

De  nævnte  ændringer  til  kommuneplanen  er  vist p& det  re- 
viderede  kommuneplankort,  bilag 4 .  

For  de  nye  delomrdder  gælder  folgende: 
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Delomrdde 26.00.10 JO 

Planintentioner 

Det  er  hensigten,  at  omrddets  anvendelse  til  jordbrugs- 
omrdde  skal  bevares. 

Opmærksomheden  henledes  dog  p&,  at  omrddet  er  udpeget 
som  interesseomrdde  for  byudvikling  efter 1995. 

Rammebestemmelser 

1. Omrddets  anvendelse  fastlægges  til  jordbrugsformA1. 

Andre  arealanvendelser  kan  dog  tillades  placeret  i 
omrddet,  sdfremt de  er af  uvæsentlig  betydning  for 
de landbrugsmæssige  interesser,  og de i  svrigt  efter 
en  samlet  vurdering  af  placeringsmuligheder  mest  hen- 
sigtsmæssigt  kan  placeres  her. 

2. Medmindre  særlige  forhold  gsr  sig  gældende,  mb  der 
inden  for  omrddet  kun  opfsres  og  indrettes  bebyggel- 
se,  som  er  nsdvendig  for  landbruget,  skovbruget  og 
gartnerierhvervet. 

DelomrAde 26.03.14 ER 

Planintentioner 

Det  er  hensigten,  at  omrddet  anvendes  til  erhvervsvirk- 
somheder  og  institutioner  med  særlig  interesse  i  at  eta- 
blere  sig  i  parkagtige  omgivelser  og  samtidig  lægger 
vægt  pd  bebyggelse  af hsj  arkitektonisk  standard. 

Omrddet  kan  desuden  anvendes  til  servicefunktioner  og 
faciliteter  til  brug  for  virksomhederne  i  omrsdet. 

Der  skal  lægges  vægt  pd,  at  bebyggelsen  planlægges i 
princippet  fslgende  stjerneudstykningens  msnster,  udgd- 
ende  fra  Lisbjerg  landsby.  Der  skal  ligeledes  lægges 
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vægt  pb  beplantningens  kvalitative  udformning  i  overens- 
stemmelse  med  beliggenheden  pb  Lisbjerg  bakke. 

Rammebestemmelser 

1. Omrbdets  anvendelse  fastlægges  til  erhvervsformbl  og 
offentlig  formbl  samt  servicefunktioner  og  facilite- 
ter  som  f.eks.  idræts-  og  sportsfaciliteter,  hotel, 
konference-  og  kursusvirksomhed. 

I omradet  mb  kun  opfsres  eller  indrettes  bebyggelse 
til  produktionsvirksomhed  samt  liberale  erhverv,  kon- 
torer  og  lignende  ikke-forurenende  virksomhed. 

Der  mb  i  tilknytning  til  den  enkelte  virksomhed  opfs- 
res  eller  indrettes  en  bolig. 

Desuden  kan  der  eventuelt,  i  tilknytning  til  den  en- 
kelte  virksomhed,  tillades  opfsrt  eller  indrettet  væ- 
relser/korttidsboliger  til  brug  for  kursister,  gæs- 
ter  eller  unge. 

2. Bebyggelsesprocenten  mb  ikke  overstige 6 0  for  omrb- 
det  under  et. 

3 .  Bebyggelse  mb  ikke  opfsres  med  mere  end 3 etager. 

4 .  Bygningshsjden  mb  ikke  overstige 1 2  m. 

5. Ved  opfsrelse  eller  indretning  af  f.eks.  hotel-,  re- 
staurations-  og  boligformbl  eller  repræsentative  for- 
mb1  kan  der  eventuelt  tillades 7 etager  og  en  maksi- 
mal  hsjde  p8 26 m  for  en  mindre  del  af  bebyggelsen 
pif en  ejendom. 

6.  Mindst 1 0  % af  omrbdet  skal  udlægges  og  indrettes 
til  stsrre,  samlede  friarealer  fælles  for  omriidet. 

7. Bygningernes  arkitektoniske  udformning  og  placering 
samt  terrænbehandling  og  beplantning  skal  medvirke 
til  at  understrege  og  videreudvikle de naturmæssige 
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og  landskabelige  kvaliteter  i  omrbdet pb en  mbde, 
der  er  i  overensstemmelse  med  de  helhedsmæssige  inte- 
resser  for  erhvervs- og institutionsanvendelsen  i  om- 
rAdet. 
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3 .  LOKALPLANEN 

LOKALPLAN NR. 4 6 4 .  ERHVERVSPARKOMRADE VED LISBJERG. 

s 1. FORMÅL 

Lokalplanen  har  til  formdl  at  sikre: 

at  omrddet  kan  anvendes  til  et  særligt  er- 
hvervsomrdde  i  form  af  en  erhvervspark  med 
tilhsrende  faciliteter, 

at  omrddet  desuden  kan  anvendes  til  offentlige 
formdl  og  institutioner,  idræts-  og  sports- 
faciliteter,  hotel,  konference-  og  kursus- 
virksomhed  samt  butikker, 

at  omrddet  desuden  kan  anvendes  til  nærmere  be- 
stemte  boligtyper  tilknyttet  virksomheder 
og  institutioner, 

at  omradets  nærmere  udformning  fastlægges  i  be- 
byggelsesplaner  for  at  opnd  en  god  arkitek- 
tonisk  helhedsvirkning  og  en  parkagtig ka- 
rakter, 

at  omrddet  opdeles  i  mindre  omrdder  med  en  dif- 
ferentiering  af  arealanvendelsen  og  en  præ- 
cisering  af  miljsforholdene  for  virksomhe- 
derne, sd der  gives sd stor  sikkerhed  som 
muligt  mod  miljskonflikter, 

at  der  fastlægges  parkomrdde  og  plantebælter 
som en  del  af  lokalplanomrddets  grsnne 
struktur, 

at der  gennem  en  hensigtsmæssig  udformning  af 
omrddets  veje  skabes  gode  adgange  til  omrd- 
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S 1  fortsat 

det  samt en  god  helhed  med  bebyggelsen  og 
omradets parkagtige  karakter, 

at  der  oprettes  en  grundejerforening  til  at  va- 
retage  fællesopgaver  i  omradet, 

at  lokalplanerne  nr. 3 og  66  ophæves  for de  de- 
le,  der  vedrsrer  lokalplanomrddet,  og 

at  en  del  af  omradet  overfsres  fra  landzone 
til  byzone. 

5 2. OMRÅDE OG OPDELING 

Stk.  1. 

Stk.  2. 

Stk.  3. 

Stk. 4 .  

Lokalplanomrbdet  er  afgrænset,  som  vist  pb lo- 
kalplankortet,  bilag 6, og  omfatter,  jf.  matri- 
kelkortet,  bilag 5, fslgende  matrikelnumre: 
del  af 2 a, 12  b,  del  af  12 c, del  af  12 g, 
del  af  13 a, del  af 14 c, del  af  15 a, del  af 
20 a, del  af 20 b,  del  af  21 a, del  af  25 a, 
del  af  26 a, del  af  26 b, 29 b,  30 b,  del af 
31 a, 32 a, 32 d, del  af  35  b,  alle  Lisbjerg, 
Arhus  Jorder,  samt  del  af  2 , Kærbygdrds  Jor- 
der,  Kasted,  samt  alle  parceller,  der  efter 
den  3.  maj  1991  udstykkes i omradet.  Se  fodno- 
te 1. 

Lokalplanomradet  er  opdelt  i  omrdderne  I a, 
I b, I c, I d, II a, II b, III, IV og V, som 
vist p& lokalplankortet,  bilag  6.  Se  fodnote  1. 

Med  den  offentlige  bekendtgsrelse  af  byradets 
endelige  vedtagelse  af  planen  er  det pi3 matri- 
kelkortet,  bilag 5, viste  omrdde  overfsrt  fra 
landzone  til  byzone. 

Der  er  landbrugspligt  pb  matr.nr.  2 a, 12  b, 
12 c, 12  g, 13 a, 21 a, 26 b, 29 b, 30 b, 
31 a, 32 a, 35  b,  alle  Lisbjerg,  Arhus  Jor- 
der,  samt  2,  Kærbygdrds  Jorder,  Kasted.  Ejen- 

1. I tvivlstilfælde  defineres  den  nsjagtige  grænse  af 
Magistratens  2.  Afdeling. 



3 . 3  

S 2 fortsat 

dommene  skal  drives  landbrugsmæssigt  efter 
landbrugslovens  regler,  indtil de tages  i  brug 
til  det,  planen  bestemmer.  Se  fodnote 2. 

S 3 .  ANVENDELSE 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3 .  

Stk. 4 .  

Stk. 5. 

Lokalplanomrddet  udlægges  til  erhvervsformdl, 
offentlige  formdl  og  parkomrdde. 

Omrdde I a  til I d 

I omrdderne  mb kun  opfsres  og  indrettes  bebyg- 
gelse  til  liberale  erhverv,  kontor-,  admini- 
strations-,  service-  og  udstillingsvirksomhed 
og  lignende  ikke-forurenende  erhvervsvirksom- 
hed. 

Omrdderne  kan  desuden  anvendes  til  offentlige 
og  private  institutioner,  som  f.eks.  undervis- 
nings-  og  forskningsinstitutioner,  herunder 
forssgsproduktion,  samt  hotel,  restauration, 
kursus-  og  konferencevirksomhed og lignende, 
offentlig  og  privat  virksomhed. 

Omrdderne I c og I d  kan  endvidere  anvendes 
til  offentlige  formdl og institutioner, sdsom 
idræts-  og  sportsfaciliteter  og  lignende. 

Der md  i  tilknytning  til  den  enkelte  virksom- 
hed/institution  opfsres  eller  indrettes  værel- 
ser/korttidsboliger  til  brug  for  kursister,  gæ- 
ster  eller  unge. 

2. Ophævelse  af  landbrugspligten  sker  i  forbindelse 
med  Kort- og Matrikelstyrelsens  endelige  godkendel- 
se  af  udstykning,  hvor  en  sddan  er  nsdvendig.  Der 
kan  i  forbindelse  med  ophævelse  af  landbrugspligten 
stilles  betingelser  i  medfsr  af  landbrugslovens 
S 4 ,  stk. 3 og/eller  stk. 4 .  
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S 3 fortsat 

Stk. 6. 

Stk. 7. 

Stk. 8. 

Stk. 9. 

Der mb  endvidere  opfsres  eller  indrettes 6n bo- 
lig for en  person  med  tilknytning  til  virksom- 
hededinstitutionen. 

Der  mb  opfsres  og  indrettes  dagligvarebutikker 
i  omrbde I a.  Det  samlede  etageareal  for  disse 
formbl  mb  ikke  overstige 3.000 etagemeter. 

Magistratens 2. Afdeling  kan  i  svrigt  tillade, 
at  der  etableres  servicefunktioner  til  lokal- 
planomrbdets  daglige  betjening,  nbr  sbdanne 
funktioner  naturligt  kan  indpasses. 

Omrbde II a oq II b 

I omrdderne  mb kun  opfsres  eller  indrettes  be- 
byggelse  til  fremstillingsvirksomhed,  lager  og 
servicevirksomhed  samt  handelsvirksomhed  i  til- 
knytning  til de pdgældende  erhverv. 

I omrbde II a  mb  der  ikke  etableres  virksomhe- 
der,  hvortil  der  af  hensyn  til  forebyggelse  af 
forurening  mb  stilles  særlige  afstandskrav  i 
forhold  til  nærmeste  miljsfslsomme  omrbder  og 
i  forhold  til  naboejendomme  i  omrbdet  selv. 

I omrbde II b kan  der  etableres  virksomheder, 
hvortil  der af miljshensyn  stilles  begrænsede 
afstandskrav.  Dog  skal de vejledende  grænsevær- 
dier  overholdes  i  forhold  til  nærmeste  miljs- 
fslsomme  omrbder,  omrbderne I og II a. 

Omrbdet  kan  desuden  anvendes  til  offentlige 
formbl,  institutioner  eller  lignende,  som  ikke 
er  forureningsfslsomme. De mb  sbledes  ikke  be 
grænse  den  fastsatte  aktivitet  i  omrbdet. De 
mb  heller  ikke  overskride  den  tilladte  aktivi- 
tet. 
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Stk. 10. Der  mb  ikke  etableres  dagligvarebutikker og 

selvstændige  kontorvirksomheder  i  omrbdet. 

Stk.  11.  Vognmandsvirksomheder,  speditionsfirmaer,  con- 
tainervirksomheder,  betonblanderier  eller  lig- 
nende  samt  andre  virksomheder,  der  medfarer  be- 
tydelig,  tung  trafik,  mb  ikke  etableres  i  omrb- 
det. 

Omrbde I I I 

Stk. 12. Omrddets  anvendelse  fastlægges  til  fælles  park- 
areal  for  samtlige  ejere  i  lokalplanomrddet  og 
med  offentlig  adgang (se S 12 om  grundejerfor- 
ening).  Omrbdet kan  desuden  anvendes  til  regn- 
vandsbassin. 

Stk.  13.  Del  af  omrbdet,  beliggende  nord  for  vejstyk- 
ket B-C, skal  anvendes  til  vandbassin  med  funk- 
tion  som  spejlbassin  og  regnvandsbassin. 

Omrbde IV 

Stk. 14. Omrbdet  udlægges  til  grant  omrdde,  erhvervsfor- 
mb1  og  vejformdl  (fremtidig  vejtilslutning  til 
Djurslandsmotorvejen)  og  med  fremtidig  indbyr- 
des  arealafgrænsning  i  princippet  som  vist p& 
illustrationsplanen,  bilag 1. 

Arealer  til  grant  omrbde  mb  kun  anvendes  til 
beplantning,  græsarealer  og  lignende,  for  samt- 
lige  ejere  i  lokalplanomrddet (se S 12 om 
grundejerforening). 

Arealer  til  erhvervsformbl  mb kun anvendes  til 
erhverv  og  institutioner  og  med  bestemmelser  i 
ovrigt som fastlagt  for  omrdde I b.  Anvendel- 
sen  til  erhvervsformbl mb ikke  ske, far til- 
slutning  til  Djurslandsmotorvejen  har  fundet 
sted. 
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Omrdde  V 

Stk. 15. Omrddet  udlægges  til  grant  omrdde  og  vejformdl 
(fremtidig  tilslutning  til  Djurslandsmotorvej- 
en). 

Arealer  til  grant  omrdde  md  kun  anvendes  til 
beplantning,  græsarealer  og  lignende  for  samt- 
lige  ejere  i  lokalplanomr8det (se § 12 om 
grundejerforening). 

s 4. UDSTYKNING 

Udstykning mb kun  finde  sted pd  grundlag  af  en 
af  Magistratens 2 .  Afdeling  godkendt  udstyk- 
ningsplan  for de enkelte  omrdder  (omrdder- 
ne I a  til I d  og II a og II b). 

s 5. TRAFIKFORHOLD 

Stk. 1. P& lokalplankortet,  bilag 6 ,  er med  raster 
vist de arealer,  der  er  udlagt  til 

Vej  A-H-B-C-D .................. 2 8  m  brede 
Vej  F-B-G-C-E .................. 3 2  m brede 

Ved  punkt  B  og  C  er  der  udlagt  areal  med  en  ra- 
dius  p8  i  alt 3 0  m, saledes  at  der er mulighed 
for  etablering  af  rundkarsler. 

Stk. 2. Pd vejstrækningerne  A-H-B  og  C-D  er  det  forud- 
sat,  at  der  i  vejudlægget  er  indeholdt  areal 
til  allebeplantning. 

Stk. 3 .  Til vej A-H-B-C-D m8  der  ikke  være  direkte  ad- 
gang  fra  tilgrænsende  grunde. 
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Stk. 4. 

Stk. 5. 

Stk. 6. 

Stk. 7. 

Stk. 8. 

Vejtilslutninger  til  vej  F-B-G-C-E  mb kun ske 
efter  nærmere  godkendelse i Magistratens 2. Af- 
deling (jf. S 7, stk. 1 og 7). 

Der  skal  i  tilknytning  til  vejtilslutninger 
etableres de nsdvendige  oversigtsarealer,  jf. 
"Byernes  trafikarealer",  udgivet af  Vejdirekto- 
ratet. 

Lisbjergvej  skal  i  forbindelse  med  lokalpla- 
nens  realisering  nedlægges  og  afrsmmes  i  hen- 
hold  til  vejlovgivningen. 

Vej  A-H  skal  i  forbindelse  med  Djurslandsmotor- 
vejens  realisering  i Lisbjerg-Sksdstrup-linien 
nedlægges  i  henhold  til  vejlovgivningen. 

I lokalplanomradet  skal  reserveres  areal  til 
parkeringsformal  i  overensstemmelse  med  "Ret- 
ningslinier  for  anlæg  af  parkeringsarealer  i 
Århus  Kommune" . 

5 6. TEKNISK  FORSYNING 

Nybyggeri  skal  tilsluttes  Arhus  Kommunes  varme- 
forsyning p& kommunens  til  enhver  tid  gældende 
betingelser.  Se  fodnote 3 .  

3. I henhold  til  varmeforsyningsloven kan  der  dispense- 
res  fra  tilslutningspligten  til  en  kollektiv  varme- 
forsyning,  safremt  mindst 50 % af  varmebehovet  kan 
dækkes  af  procesvarme. 
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s 7 .  BEBYGGELSENS  OMFANG  OG  PLACERING 

Omrbde I a  til  I  d 

Stk. 1. For  det  enkelte  omrdde  udarbejder  Magistratens 
2. Afdeling  en  hovedtræksbetonet  bebyggelses- 
plan.  Se  fodnote 4. 

Stk. 2 .  Bebyggelse  af de enkelte  parceller  og  anlæg  af 
de dertil  hsrende  friarealer  skal  ske  pb  grund- 
lag  af  den  i  stk. 1 nævnte  plan  og  pd  grundlag 
af  en  af  Magistratens 2. Afdeling  godkendt  be- 
byggelsesplan. 

Planen  skal  redegsre  for: 

- Placering  af  bygninger,  herunder  specielt 
placering  af  eventuelle  bygninger  med  mere 
end 3 etager. 

- Bygningsprofiler,  facader  og  materialer. 

- Eventuel  tilbygningsmulighed  til  fuld  udnyt- 
telse. 

- Placering  og  indretning  af  fælles  friarea- 
ler. 

- Terrænreguleringer. 

- Beplantning  og  hegn,  herunder  eventuelt  be- 
varing  af  eksisterende  beplantning. 

- Adgangsforhold  og  parkering. 

- Hvorledes  lokalplanens  stsjbestemmelser  er 
efterkommet. 

Stk. 3 .  Bebyggelsesprocenten  for  den  enkelte  ejendom 
m8 ikke  overstige 70  i  omrdde  I  a. I omrbderne 
I b, I c  og I d mb bebyggelsesprocenten  for 
den  enkelte  ejendom  ikke  overstige 60. 

4. Bebyggelsesplanen  kan  om  nsdvendigt  sikres  ved  ting- 
lyst  deklaration. 
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Stk. 4 .  Bygninger  mb  ikke  opfrares  med  mere  end 3 eta- 

ger.  Magistratens 2. Afdeling kan dog  tillade 
parterreetage  pb  skrdnende  terræn. 

Med  henvisning  til S 7, stk. 5, 3 .  afsnit, mb 
en  mindre  del  af  bebyggelsen  pd  den  enkelte 
ejendom  i  omrbde  I  a  opfsres  i  maksimalt 7 eta- 
ger. 

Stk. 5. Intet  punkt af en  bygning  mb  være  hsjere  end 
12  m  over  terræn  (mblt  i  forhold  til  eksiste- 
rende  terræn,  til  et  i  forbindelse  med  bygge- 
modningen  reguleret  terræn  eller  til  et  i  hen- 
hold  til  bygningslovgivningen  fastlagt  niveau- 
plan). 

En  strarre  hrajde kan  tillades  pb  dele  af  virk- 
somheden  eller  bebyggelsen,  sbfremt  særlige 
hensyn  til  virksomhedens  indretning  eller 
drift  nsdvendiggsr  det.  Dette  gælder  f.eks. 
ovenlys,  antenner,  ventilationsanlæg  og  lignen- 
de. 

I  omrbde  I  a  kan  der  desuden  tillades,  at  en 
del  af  bebyggelsen pb den  enkelte  ejendom  opfs- 
res  i  op  til 26 m (mblt  som  beskrevet  i 1. af- 
snit). En betingelse  for  tilladelse  hertil  er, 
at  den  enkelte  etages  areal  ikke  overstiger 
400 m2 pb  den  enkelte  ejendom. 

Stk. 6 .  Det samlede  etageareal  til  boligformbl  (værel- 
ser/korttidsboliger  og  enkeltboliger  tilknyt- 
tet  virksomhederne) mb ikke  overstige  10 % af 
bebyggelsens  samlede  etageareal  i  omrddet. 
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Omrdde II a oq II b 

Stk. 7 .  For  omrbde II a  og II b  under  et  udarbejder  Ma- 
gistratens 2. Afdeling  en  hovedtræksbetonet  be- 
byggelsesplan.  Se  fodnote 5. 

Stk. 8 .  Bebyggelse  af de enkelte  parceller  og  anlæg  af 
de  dertil  hsrende  friarealer  skal  ske  pb  grund- 
lag  af  den  i  stk. 7 nævnte  plan  og  pb  grundlag 
af  en  af  Magistratens 2. Afdeling  godkendt  be- 
byggelsesplan. 

Planen  skal  redegsre  for: 

- Placering  af  bygninger,  herunder  specielt 
placering  af  eventuelle  bygninger  med mere 
end 2 etager. 

- Bygningsprofiler,  facader  og  materialer. 

- Eventuel  tilbygningsmulighed  til  fuld  udnyt- 
telse. 

- Placering  og  indretning  af  friarealer. 

- Terrænreguleringer. 

- Beplantning,  herunder  eventuelt  bevaring  af 
eksisterende  beplantning. 

- Adgangsforhold og parkering. 

- Hvorledes  lokalplanens  stsjbestemmelser  er 
efterkommet. 

Stk. 9. Ved  bebyggelsesplanen,  som  bestemt i stk. 8, 
skal  sikres,  at  bebyggelsen  ved  placering  pb 
de  enkelte  parceller  fremstdr  som  fritliggende 
enheder,  og  at  bebyggelse  placeres  sdledes  i 
forhold  til  naboparceller,  at  der  opnbs  sammen- 
hængende,  grsnne  friarealer  mellem  bebyggelser- 
ne, jf. '5 9, stk. 5. 

5. Bebyggelsesplanen  kan  om  nsdvendigt  sikres  ved  ting- 
lyst  deklaration. 
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Stk. 10. Bygningernes  rumfang  mb  for  den  enkelte  ejen- 
dom  ikke  overstige  3 m3 pr. m2 grundareal,  og 
hsjst 50  % af  den  enkelte  grund mb bebygges. 
Dog mb bebyggelsesprocenten  for  den  enkelte 
ejendom  ikke  overstige 60. 

stk. 11. Bygninger  mb  ikke  opfrares  med  mere  end 2 eta- 
ger. 

Stk.  12.  Intet  punkt  af  en  bygning  mb  være  hsjere  end 
10 m over  terræn  (mblt i forhold  til  eksiste- 
rende  terræn,  til  et  i  forbindelse  med  bygge- 
modningen  reguleret  terræn  eller  til  et  i  hen- 
hold  til  bygningslovgivningen  fastlagt  niveau- 
plan). 

En  stsrre  hsjde kan  tillades  pb  dele  af  virk- 
somheden  eller  bebyggelsen,  sbfremt  særlige 
hensyn  til  virksomhedens  indretning  eller 
drift  nsdvendiggsr  det.  Dette  gælder  f.eks. 
ovenlys,  antenner,  ventilationsanlæg  eller  lig- 
nende. 

Omrbde I I I 

Stk.  13. I omrbdet  mb  kun  opfsres  bebyggelse  til  rekrea- 
tive  formal,  som  efter  Magistratens  2.  Afde- 
lings  sksn  naturligt  kan  indpasses  i  omrbdet. 

Fællesbestemmelser  for  lokalplanomrbdet 

Stk.  14.  Terrænreguleringer  mb  kun  foretages  med  Magi- 
stratens  2.  Afdelings  tilladelse.  Regulering 
pb  indtil 0,5 m  i  forhold  til  eksisterende  ter- 
ræn  eller  til  et  i  forbindelse  med  byggemodnin- 
gen  reguleret  terræn  og  ikke  nærmere  skel  end 
0,5 m  kan  dog  finde  sted  uden  tilladelse. 
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Stk.  15.  Placering  af  mindre  bygninger  til  kvarterets 
tekniske  forsyning  skal  godkendes  af  Magistra- 
tens 2. Afdeling. 

Stk.  16.  Af  trafikstajmæssige  hensyn  skal  opholdsarea- 
ler  og  bebyggelse  til  stajfalsomme  formal  pla- 
ceres  sbledes,  at  stajbestemmelserne  i S 10, 
stk.  1  og 2, er  overholdt,  jf.  Redegarelsen  si- 
de 2.6. 

8. BEBYGGELSENS  UDSEENDE 

Stk.  1.  Bygninger  skal  opfares  af  materialer, der  sam- 
men  danner  en  harmonisk  helhed,  jf.  ogsb S 7, 
stk.  2  og 8. 

Stk.  2.  Ud  over  skiltning  med  navn  og  bomærke  mb  der 
normalt  ikke  finde  skiltning  og  reklamering 
sted  pb  ejendomme. 

Skiltning  skal  placeres  pb  eller  ved  bygning- 
er,  men  ikke  over  bygningers  tagkant. 

I særlige  tilfælde  kan  Magistratens  2.  Afde- 
ling  give  tilladelse  til  yderligere  skiltning. 

s 9. UBEBYGGEDE  AREALER  OG  BEPLANTNING 

Omrbde I a  til I d, II  a oq II b 

Stk.  1.  Anlæg  af  friarealer,  vej-  og  parkeringsarealer 
skal  ske  pb  grundlag  af  en  af  Magistratens 
2. Afdeling  godkendt  bebyggelsesplan,  terrænre- 
gulerings-  og  beplantningsplan.  Se  fodnote 6. 

6. Specielt  henledes  opmærksomheden  pb,  at  der  ved  ud- 
arbejdelse  af  beplantningsplanen  skal  tages  hensyn 
til  placering  af  forsyningsledninger  samt  eventuel 
belysning.  Der  henvises  til  "Vejledning  for  træ- 
plantninger",  udgivet  af  Magistratens 2.  Afdeling. 
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Stk. 2. 

Stk. 3. 

Stk. 4 .  

Stk. 5. 

Stk. 6 .  

Stk. 7. 

Der  udlægges  arealer  til  beplantningsbælter  i 
en  bredde  af  10 m, som  vist  pb  lokalplankor- 
tet,  bilag 6. 

Beplantningsbælterne  skal  anlægges  i  forbindel- 
se  med  byggemodningen  og  skal  tilplantes  med 
danske  arter af lsvfældende  buske  og  træer (6- 
rækkede  beplantningsbælter). 

I  omrbde I a  til I d  skal  mindst 10 % af  hver 
enkelt  parcel  henligge  som  friareal  med  parkka- 
rakter. 

Eksisterende  beplantningsbælte  og  bevaringsvær- 
digt  vbdomrbde  i  omrbde I b  og  tilgrænsende  om- 
rade  IV  og V, som  vist  pb  lokalplankortet,  bi- 
lag 6, mb  kun  ændres  eller  fjernes  efter  nærme- 
re tilladelse. 

I omrdde  II  skal  mindst 25 % af  hver  enkelt 
parcel  henligge  som  friareal  med  parkkarakter. 

Parcellerne  skal  henligge  uden  synlige  ejen- 
domsskel. 

Hvor  særlige  forhold  g0r  sig  gældende,  kan  der 
tillades  etableret  sikkerhedshegn,  nbr  et  sb- 
dant  hegn  etableres i umiddelbar  tilknytning 
til  virksomhedens  bebyggelse  og  dækkes  ind  i 
en  beplantning. 

Ubebyggede  dele af parcellerne  skal  ved 
spredt,  gruppevis  beplantning  af  danske  arter 
af  træer  og  buske  samt  ved  befæstelse  eller 
lignende  gives  en  gran  karakter. 

Oplagring  uden  for  bygninger  mb  ikke  finde 
sted. 
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Omrdde III 

Stk. 8. Omrddet  anlægges  efter  en  samlet  plan  med  til- 
hsrende  plejeplan,  udarbejdet  af  Magistratens 
2. Afdeling. 

Del  af  omrddet,  beliggende  nord  for  vejstyk- 
ket  B-C,  anlægges i forbindelse  med  byggemod- 
ning  af  omrdde I a.  Del  af  omrddet,  beliggende 
syd  for  vejstykket  B-C,  anlægges  i  forbindelse 
med  byggemodning  af  omrdde I c og/eller I d. 

Omrdde IV oa V 

Stk. 9 .  Omrdderne,  der  er  beliggende  langs  Ssften- 
vej/Djurslandsmotorvejen og  hovedadgangsvejen 
til  erhvervsparken,  skal  fremtræde  som  et  sam- 
menhængende  parkbælte  med  græs  og  eventuelt  en- 
kelte  spredte  grupper  af  danske  arter  af  l0v- 
fældende  træer  og  buske. 

Omrdderne  anlægges  i  forbindelse  med  etablerin- 
gen  af  vejstykket  A-H-B/tilslutningen  til 
Djurslandsmotorvejen. 

Arealerne  mb  ikke  anvendes  til  reklame,  udstil- 
ling,  oplag  eller  parkering. 

10. STØJFORHOLD 

Trafikstsi 

Stk. 1. Det  skal  sikres,  at  boligbebyggelse  og  stsjfal- 
somme  institutioner  samt  udendsrs  opholdsarea- 
ler  hertil  ikke  pdfsres  et  stsjniveau,  der 
overstiger 55 dB(A)  pd  dsgnbasis. 
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Stk. 2. For  kontorbebyggelse  skal  det  sikres,  at  stsj- 
niveauet  pb  mindst  en  facade  ikke  overstiger 
60 dB(A)  pb  dsgnbasis.  Det  skal  samtidig  sik- 
res,  at  udendsrs  opholdsarealer  ikke  pbfsres 
et  stsjniveau,  der  overstiger 55 dB(A) pb  dsgn- 
basis. 

Endelig  skal  det  sikres,  at  det  indendsrs  stsj- 
niveau  ikke  overstiger 30 dB(A)  pb  dsgnbasis. 

Virksomhedsstsj 

Stk. 3 .  Ved  etablering  af  virksomheder  skal  det  sik- 
res,  at  virksomhederne  ikke  pbfsrer  omgivelser- 
ne et  stsjniveau,  der  overstiger de grænsevær- 
dier,  der  er  gældende  i  henhold  til  kommunepla- 
nens  stsjbestemmelser,  jf.  Redegsrelsen,  si- 
de 2.9. 

Stk. 4 .  Ved  opfsrelse  eller  indretning  af  boliger  til 
portner  eller  vagtmand  skal  det  sikres,  at  det 
konstante  indendsrs  stsjniveau  ikke  overstiger 
30 dB(A)  pb  dsgnbasis. 

s 11. SÆRLIGE  FORUDSÆTNINGER  FOR  IBRUGTAGEN AF NY  BE- 
BYGGELSE 

NV  bebyqqelse mb ikke  taqes  i  bruq,  fsr: 

- den  i S 6 nævnte  tilslutning  til  Arhus Kom- 
munes  varmeforsyning  har  fundet  sted. 

- der  er  anlagt  de  veje,  stier,  friarealer  og 
parkeringspladser,  der  er  nsdvendige  for  be- 
tjening  af  pbgældende  parcel  i  henhold  til 
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godkendt  bebyggelsesplan  efter f j  7, stk. 2 
og 8. Se  fodnote 7. 

Bebyqaelse  i  omrilde  IV  mb  ikke  taaes  i  brua, 
frar: 

- vej  A-H  er  nedlagt,  og  tilslutning  til 
Djurslandsmotorvejen  er  ibrugtaget. 

5 12. GRUNDEJERFORENING 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3 .  

Stk. 4 .  

Stk. 5. 

Stk. 6. 

Der  skal  stiftes  en  forening  til  at  Varetage 
de fælles  grundejerinteresser  i  lokalplanomrb- 
det. 

Ejere  af  arealer  i  lokalplanomradet  skal  være 
medlemmer  af  grundejerforeningen. 

Grundejerforeningen  stiftes,  nbr  Magistratens 
2. Afdeling  forlanger  dette. 

Grundejerforeningen  har  pligt  til  at  modtage 
skade  pd  og  vedligeholde  omrbde  III,  IV  og  V 
samt  vej-  og  stiarealer,  medmindre de overta- 
ges  som  offentlige. 

Grundejerforeningen  skal  stedse  holde  Magistra- 
tens 2. Afdeling  underrettet  om  sin  adresse. 

Grundejerforeningen  skal  efter  krav  fra  Magi- 
stratens 2. Afdeling  optage  medlemmer  fra  til- 
grænsende  omrilder. 

7. Sdfremt  anlæg  af  friarealer,  veje,  stier  m.v.  ikke 
hensigtsmæssigt  kan  færdiggares,  forinden  ibrugta- 
gen af  bebyggelsen,  vil  der  efter  en  konkret  vurde- 
ring  være  mulighed  for  at  give  dispensation  fra  be- 
stemmelserne,  dog  kun  mod  sikkerhedsstillelse  for 
anlæg  af  arealerne  inden  for  en  rimelig  tid. 



3.17 

S 13. TILLADELSER  ELLER  DISPENSATIONER FRA ANDRE  MYN- 
DIGHEDER 

Uanset  foranstaende  bestemmelser mb der  ikke 
foretages  ændringer  af  eksisterende  lovlige 
forhold,  f0r  der  er  opndet  tilladelse  hertil 
fra: 

Århus  Amtskommune,  Udvalget  for  Teknik  og  Mil- 
jO, med  hensyn  til  udledningstilladelse,  jf. 
milj~beskyttelsesloven. 

Forhistorisk  Museum,  Moesgdrd,  med  hensyn  til 
ændringer af eksisterende  terræn  inden  for  en 
afstand  af 25 m  fra  foden  af de pd  lokalplan- 
kortet,  bilag 6, viste  gravhraje  i  omrdde  I  b 
og I c, jf.  Museumslovens S 26. 

Den  tekniske  udformning  af de  nye  vejtilslut- 
ninger  til  Ssftenvej  (pkt. A), Randersvej 
(pkt. D) og  Djurslandsmotorvejen  (pkt. A) samt 
fremtidige  tilslutninger  til  Randersvej  i 
pkt. El og F1, principielt  vist  pd  bi- 
lag 2 a, skal  godkendes  af  vejbestyrelsen  ef- 
ter  vejlovens S 70, stk. 1, og  i  henhold  til 
gældende  adgangsbestemmelser,  jf.  vejlovens 
S 80 (se fodnote 8 ) .  

8. De  registrerede  vejadgange  til  Ssftenvej  vil  blive 
krævet  nedlagt  i  forbindelse  med  godkendelse  af ny 
vejtilslutning. 
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Vejbestyrelsen  er  pkltaleberettiget for sd vidt 
angdr de i  nedenstdende  fodnoter 9-11 nævnte 
vejbyggelinier  og  oversigtsbestemmelser. 

S 14. OPHBGVELSE AF lELDRE  LOKALPLANER 

Den  under 16. januar 1980 af byrddet  vedtagne 
lokalplan  nr. 3 ophæves  for  den  del,  der  vedra- 
rer  lokalplanomradet. 

Den  under 20. august 1980 af  byradet  vedtagne 
lokalplan  nr. 6 6  ophæves  for  den  del,  der  ved- 
rarer  lokalplanomrddet. 

9. Der  er  i  henhold  til  vejlovgivningen  langs  Saften- 
vej p&lagt  byggelinie 15 m  fra  vejmidte,  ekskl.  haj- 
de- og  passagetillæg, p& matr.nr. 2 er  byggelinien 
dog 40 m  fra  vejmidte,  ekskl.  hajde-  og  passagetil- 
læg,  samt 25 m  fra  ny  vejmidte  efter  udbygning  af 
Arhus  nord  forbindelsen  og 50 m  fra  vejmidte  efter 
udbygning  af  Djurslandsmotorvejen. 

10. Langs  Randersvej  ved  0lstedvej  er  der  pdlagt  bygge- 
linie 17,5 m  fra  vejmidte,  ekskl.  hajde-  og  passage- 
tillæg. 

11. Ved  Lisbjergvejs  tilslutning  til  Saftenvej  er  der 
pkllagt  oversigtsbestemmelser. 
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Foranstaende  er  vedtaget  som  lokalplan.nr. 464 i madet 
den 29. september 1993 med  forbehold for ophævelse af 
indsigelse  fra  &hus  Amt  af 31. marts 1992. 

.Id  Simonsen 

' ' Hans  Schistt 

Efter  vedtagelse  af  Regionplan 1993 i Amtsrbdets  made 
den 7. december 1993 har &hus Amt  med  brev  af 23. de- 
cember 1993 frafaldet  indsigelsen  af 31. marts 1992., og 
lokalplanen  er  herefter  endeligt  vedtaget. 

Vedtagelsen  af  lokalplanen  er  offentliggjort  den 26. ja- 
nuar 1994. 


