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Delplan

Indledning

- baggrund og strategi

Natur og Miljø begynder nu arbejdet med en Parkudviklingsplan og indleder med tre lokalsamfund som pilotprojekter: Harlev-Framlev, Lystrup-Elsted-Elev og Hasle. Hvert lokalsamfund får
udarbejdet en delplan, der understøtter den overordnede Parkudviklingsplan.
Denne delplan omhandler lokalsamfundet Harlev-Framlev og sammenfatter en række ideer og
ønsker til lokalsamfundets grønne udvikling. Planen beskriver målene for Harlev-Framlev, både
set fra et lokalt og et kommunalt synspunkt og anskuer lokalsamfundets udvikling som en del af
Århus bys udvikling.
Baggrunden for arbejdet er, at Natur og Miljø ønsker at skabe større sammenhæng i de grønne
områder i lokalsamfundene og fastlægge hvilke pleje- og udviklingsarbejder, der kan gennemføres.
Et vigtig element i delplanen er at udvikle samarbejdet og dialogen med de enkelte lokalsamfund.
Derved skabes et fælles grundlag i samarbejdet med borgerne, når det gælder tiltag i og udvikling af parkerne.
På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra midler i Byrådet til udviklingsprocessen, men til
hvert af de tre pilotprojekter har Natur og Miljø i 2009 afsat 300.000 kr.
Pilotprojekterne skal være med til at belyse de økonomiske rammer og muligheder for anlæg,
drift og omlægninger. Natur og Miljø gør derfor opmærksom på, at planen først og fremmest
angiver udviklingsmuligheder. Det er dermed ikke fastlagt, at alt bliver udført.
Delplanen for Harlev-Framlev skal også undersøge om andre kommunale planer og eventuelle
forventede investeringer i lokalsamfundet fra offentlig og evt. privat side, kan bruges som løftestang til at skabe en helhedsorienteret udvikling på det grønne område.
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Harlev-Framlev
Identitet og profil skal fremhæves, samtidig
med at området skal klædes på til at møde
de udfordringer samfundet som helhed står
over for på f.eks. klima- og sundhedsområdet.
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Parkudviklingsplanen i Århus Kommune
”Den LEVENDE park tæt på brugerne”
Den overordnede vision for parkerne i Århus Kommune handler om det gode liv for mennesker,
dyr og planter kombineret med en fremsynet effektiv drift, der kan tilpasses det forventningsniveau, borgere og politikere fastlægger for parkerne i Århus.
Parkudviklingsplanen omfatter alle offentlige parker i Natur og Miljøs regi, i alt 550 ha. Planens
konkrete dele udarbejdes løbende i en tiårig periode frem til 2019 for hvert lokalsamfund i kommunen. De arealer, der administreres af andre magistratsafdelinger eller forvaltninger, vil blive
nævnt, men først inddraget i senere faser af udviklingen af et lokalområde, hvis det i lokalområdet er relevant.

Parkudviklingsplanen omfatter

•

Et parkprogram, der angiver værdigrundlag og Århus Kommunes vision for parkerne

•

En strategi, der overordnet beskriver fremgangsmåde, arbejdsmetoder, tidsplan, planrammer, koordination med andre planer og udstikker de økonomiske rammer. Strategien
sikrer forventningsafklaring med borgerne

•

Delplaner udarbejdes løbende i tæt samarbejde med borgerne i perioden 2009-2019, og
viser den konkrete udvikling af parkerne på lokalsamfundsniveau. Delplanerne holdes
årligt op mod den overordnede strategi med henblik på at justere og koordinere med
anden planlægning.
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Hvilke mål har vi sat os?
Kommuneplan 2009 beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Århus
Kommune samt retningslinier med uddybende redegørelser. På baggrund af Kommuneplan 2009,
Klimaplan 2010-2011, Miljøhandlingsplan 2008-2011 og Århus Kommunes vision for parkerne er
følgende mål defineret for alle parker i Århus. De konkrete lokale tiltag, se side 18, understøtter
de overordnede mål samtidig med at de bygger på potentialer og ønsker, der er fundet under den
løbende proces og dialog med lokalsamfundet.

Mål for parkudviklingsplanen inden 2019

•

Antal besøg i lokalsamfundenes byparker øges med 40%

•

Der er lavet mindst 24 sundhedsfremmende initiativer fordelt over hele kommunen

•

Tilgængeligheden forbedres i 24 parker

•

Den biologiske mangfoldighed øges

•

Udvikling af parkerne skal prioritere miljøet gennem hensigtsmæssig pleje

•

Udvalgte parker kobles til grønne ruter og forbedrer muligheden for færdsel med cykel

•

Det skal være nemmere at lave arrangementer i udvalgte parker

•

Der laves 4 forsøgsordninger med nedsivning af regnvand

•

Der oprettes 8 aftaler med borgerne om ansvar for pleje af definerede områder
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Parkudviklingsplanens indsatsområder
På baggrund af Århus Kommunes målsætninger og vision for udvikling af parkerne samt pilotprojekternes konklusioner, fokuseres på nedenstående indsatsområder. Der vil blive arbejdet ud fra
indsatsområderne i alle delplaner, så lokalsamfundene sikres et ensartet fokus i processen.

Gennemgående indsatsområder i alle lokalsamfund

•

Udvikling af parkerne bygger på lokale kvaliteter

•

Beskyttelse af parkerne - fremtidens grønne identitet

•

Mangfoldig brug af parkerne

•

Kvalitet i oplevelse og pleje

•

Afstand, adgang og tilgængelighed

•

Forbindelser og ruter

•

Synergi og samtænkning

8

Delplan for Harlev-Framlev
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Kommuneplan 2009 i forhold til lokalområdet
bynære landskaber, naturnetværk og skovrejsning
BYNÆRT LANDSKAB/ NATURNETVÆRK
SKOVREJSNING
1,5 KM FRILUFTSZONE
AFGRÆNSET LANDSBY
PERSPEKTIVAREAL
ANDET REKREATIVT OMRÅDE
SKOV

an 2009 HOVEDSTRUKTUR

Harlev-Framlev

LANDSKABSRINGEN
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Friluftsliv og undersøgelseszoner
I Kommuneplan 2009 er der foretaget en udpegning af 1,5 km undersøgelseszoner for friluftsliv
omkring eksisterende og nye fritliggende byer. Undersøgelseszonerne rummer både natur, der
skal beskyttes, som den er og mere robust natur, der kan bruges til aktiviteter og initiativer til
fremme af friluftslivet.
I forlængelse af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 vil Århus Kommune i løbet af
2010 fremlægge en friluftsplan, der skal fremme friluftslivet i kommunen med særlig fokus på
overgangszonen mellem by og land. For de enkelte lokalområder kan der efterfølgende
udarbejdes handleplaner, som helt konkret udlægger nye stiforbindelser og tager stilling til anvendelsen af områderne i friluftszonerne. Det vil være aktuelt for Harlev-Framlev i de kommende
år. Se også konkrete tiltag side 18.

Et netværk af sammenhængende natur
I Århus Kommune er både vand og natur en væsentlig parameter for planlægningen. Der er markante natur- og landskabselementer, som naturligt har dannet baggrund for en ”blå/grøn ringstruktur”.
Yderst kommer ”Landskabsringen”, hvor de store natur- og landskabsområder ligger som perler
på en snor: Egådalen, Brendstrupkilen, True Skov og Skjoldhøjkilen, Brabrand Sø og Årslev Engsø
(tæt på Harlev), Marselisborgskovene samt kysterne. De store landskabselementer, der både
rummer vand, skov og værdifulde naturelementer, skal med rekreative forbindelser skabe et ydre
netværk, der sammenbinder og understøtter de rekreative muligheder for bysamfundene rundt
om Århus.
På tværs af de grønne ringe og landskabsringen kommer de grønne kiler, som giver mulighed for
rekreative værdifulde stiforbindelser ind mod byen og ud mod de fritliggende bysamfund. Stiforbindelserne fortsætter ud af kommunen og er med til at skabe sammenhæng i det regionale
stinet. Harlev-Framlev knytter sig landskabeligt til Århus Ådal og Brabrandkilen. Generelt skal lokalsamfundet have god adgang hertil. Der vil være mulighed for at koble byområderne på direkte
stisystemer til centrum gennem det attraktive landskab. Både i den ydre grønne ring og i landskabsringen etableres efterhånden knudepunkter for rekreativ benyttelse.
For Harlev-Framlev gælder endvidere, at Lillering Skov og Tåstrup Sø og Mose er blandt højt prioriterede Natura 2000 områder og vil indgå i den kommende statslige Natura 2000-planlægning.
Århus Kommune skal følge op med en handlingsplan, der skal sikre god bevaringsstatus for dyreog plantelivet i området. Der kan blandt andet arbejdes på at skabe sammenhængende natur
mellem områderne og undgå tilgroning af moseområderne samt via stisystemer at skabe adgang
til områderne.
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Organisering af arbejdet med delplanen for Harlev-Framlev
Arbejdet med delplanen sker primært i en arbejdsgruppe, der skal stå for det praktiske arbejde og
koordination - under ledelse af Natur og Miljø. Gruppen består af en lokalt valgt ad hoc-gruppe i
samarbejde med lokalsamfundets fællesråd og Natur og Miljø.
For at fremme arbejdet med parkudviklingsplanen, har Natur og Miljø internt taget initiativ til et

Tværgående
Grønt Forum med deltagelse af alle magistrater, for at sikre kontinuiteten i parkud
viklingsplanen i forhold til eventuelle andre projekter og planer.



Som
repræsentant for beboere, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet
indtager
Harlev-Framlev Fællesråd en nøglerolle i projektarbejdet. Fællesrådet har til opgave at

være
områdets talerør over for kommunen og tilvejebringer vigtig viden, som er nødvendig for at

beslutningerne
ikke kun er rigtige for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til

lokalsamfundet.


Børn, unge, ældre, skoler og fritidsordninger



Arbejdsgruppe
Lokalt valgt ad hoc-gruppe
Fællesrådet
Natur og Miljø

Borgerne
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Arealforvaltere

Fokusgrupper

Teknisk Udvalg

Tidsplan for Harlev-Framlev
Tidsplanen vises her sideløbende med den overordnede tidsplan for Parkudviklingsplanen
Begivenheder relateret til Harlev-Framlev er markeret med mørkegråt.
2008		
		
		
		
		
		

Maj		
Juni		
Juni		
Juni		
September
November
November

Parkudviklingsplan påbegyndt
1. etape projektbeskrivelse for tre pilotprojekter færdiggjort
Debat med udgangspunkt i vision om den LEVENDE park
Pilotprojekter igangsat
Evaluering af 1. etape i pilotprojekter
2. etape af pilotprojekter igangsat
Opstart af arbejdsgrupper med Fællesråd

2009		
Maj		
		
Maj		
		
August
		
Juni-		
		
November
		
December
		
2010 -2019			

2. etape af pilotprojekter afsluttet
Delplan færdiggjort
Samlet evaluering og afrapportering til Rådmand og Teknisk Udvalg
Udvalgte tiltag virkeliggøres - mulighed for partnerskaber 		
i projekter tilbydes
Parkudviklingsplanens parkprogram og strategi behandles politisk

2010 - 			
				

Flere projekter og tiltag kan realiseres. Delplanen holdes 			
årligt op mod parkudviklingsstrategien

Parkudviklingsplanens delplaner for resten af kommunen udarbejdes
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Introduktion til lokalsamfundet Harlev-Framlev
Lokalsamfundets bystruktur omfatter byområderne Harlev og Framlev samt de afgrænsede
landsbyer Hørslev, Labing, Lillering, Tåstrup, Gammel Harlev og Skibby. Der bor ca. 4.500 personer i området, der rummer én kommunal skole, Næshøjskolen. I Harlev er der centralt i bysamfundet ved Gammel Stillingvej afgrænset et bycenter. Der er udlagt et stort erhvervsområde nord for
Silkeborgvej, hvoraf en del er udpeget som perspektivareal. Der er desuden udpeget et perspektivareal øst for Harlev til en ny, selvstænding by. Perspektivarealerne forventes aktuelt tidligst
taget i brug til byvækst efter planperiodens udløb. Da Kommuneplan 2009 endnu ikke er endeligt
vedtaget, kan der med hensyn til perspektivarealerne stadig forekomme ændringer.
Harlev rummer centralt beliggende, grønne områder med idrætsbaner og bypark, og er i øvrigt
karakteriseret ved fine udsigtsforhold og nær kontakt til naturområderne i habitatområdet, Lillering Skov og Tåstrup Sø. De ny boligbebyggelser mod vest afgrænses mod det åbne land med
levende hegn, der definerer markante landskabsrum mellem byen og skoven.
De andre landsbysamfund er hver især omkrandset af det åbne land. Sydvest for Harlev ligger et
stort skov-, natur- og landbrugsområder, som rummer stor variation i naturtyper med søer, vandhuller, mose, eng, overdrev og skove. På nuværende tidspunkt arbejder Århus Kommune, Skanderborg Kommune og Danmark Naturfredningsforening sammen om et fredningsforslag, som
på længere sigt vil skabe et stort sammenhængende naturområde ved at ekstensivere driften på
landbrugsarealerne, der i dag opdeler naturområdet. Desuden kan man med fredningen give offentligheden adgang til et sammenhængende stinet i hele området, hvilket ikke er muligt i dag.
Læs mere om forslaget til Kommuneplan 2009 på www.aarhuskommune.dk

Bevæg Århus
Århus Kommunes overordnede vision siger blandt andet, at ”en god by er en sund by”, hvor
der skal være gode muligheder for at bevæge sig i det offentlige rum og for at dyrke motion
og idræt.
Det kan eksempelvis ske i de ovennævnte grønne områder og via stier, der forbinder dem.
For at hjælpe motivationen på vej arbejder Århus Kommune nu målrettet med projektet
”Bevæg Århus”. Det vil synliggøre de eksisterende tilbud og muligheder for bevægelse og
motion.
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Kort over Harlev-Framlev lokalsamfund

Angiver arealer administreret af Natur og Miljø
Angiver andre udvalgte arealer af rekreativ interesse
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Parkernes udgangspunkt
For Harlev Bypark kender vi de oprindelige mål fra tidspunktet, da den blev anlagt. For de to andre parker i Harlev findes disse mål dog ikke beskrevet. I stedet anvendes generel viden og oplysning fra de pågældende planperioder: Bydelene omkring de tre parker er planlagt sidst i perioden
1960’erne - 1990’erne.

Parkerne er planlagt som arealer, der
•
•
•
•
•
•

Medvirker til at skabe struktur i byen
Skaber grønne kiler mellem kvartererne
Understøtter overordnede grønne sammenhænge og stiforbindelser
Funktionelt supplerer haveboliger og etageboliger
Giver kvartererne identitet
Opfylder børns behov for leg og spil, samt voksnes behov for at gå en tur

Målene for parkerne i 2009 - i forhold til tidligere mål - styrkes i retning af, at de skal tilbyde
unikke oplevelser, invitere til aktiv brug og fælles aktiviteter, give ramme for gode opholds– og
mødesteder, give stærk identitet og fortælle en historie. Desuden skal parkerne indeholde biologisk mangfoldighed og understøtte klimaforbedrende tiltag. De lokale forhold betyder, at de
generelle og overordnede mål og indsatsområder vægtes forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, fra park til park.
I 2009 er vores livsværdier ændret i forhold til situationen på anlægstidspunktet af diverse parker.
Parkerne skal i dag kunne konkurrere med mange andre tilbud i oplevelsessamfundet, eksempelvis computerspil og events. Også dagligdagen og livsmønstret er ændret. For eksempel er børnenes udeaktiviteter og leg knyttet til institutionerne og sportsklubberne om eftermiddagen og
ikke så meget til hjemmets nære omgivelser.
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Debatten
Debatten har taget udgangspunkt i parkernes udviklingsmuligheder, mål for parkudviklingsplanen, temaer og tendenser, der rører sig i tiden i dag såvel politisk som i befolkningen. Elementer i
debatten har været undersøgelser, der generelt vedrører parker, parkkvalitet og friarelaer og den
faglige vurdering med henblik på at optimere udviklingen af de eksisterende landskabelige og
bevoksningsmæssige potentialer.
På borgermødet i august 2008 var hovedsynspunkterne i debatten:
•
•
•
•
•
•

Mangfoldigheden og fællesskabsfølelsen skal styrkes
Der skal være plads til kreative og kulturelle aktiviteter
De grønne arealer skal være fleksible og kunne ændres efter behov
De grønne arealer skal være trygge, indbydende og rene
Der skal etableres et stinet, der kobler lokalsamfundet med eksisterende stisystemer
Det skal være nemt at få informationer om lokalområdets muligheder i de grønne områder

Der er generelt en stor bevidsthed om, hvordan man bruger parkerne og hvordan de ser ud og
plejes. Der er også en interesse for god og konstruktiv dialog med Natur og Miljø.

Arbejdsgruppen startede ud fra følgende grundlag:

Input til arbejdsgruppen fra Harlev-Framlev
•
•
•
•
•
•

Et lokalsamfund med fokus på social adfærd i de grønne arealer
Et lokalsamfund der er bevidst om fællesskabet
Lokalsamfundet savner et arrangements– og mødested i grønne rammer
Et lokalsamfund med opmærksomhed på de uorganiserede grupper, særligt blandt store
børn og teenagere
Der er fokus på, hvordan parkerne kan imødekomme ønsker om aktiviteter og motion
Der er stort lokalt engagement blandt borgerne til at medvirke aktivt
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Konkrete tiltag for parkerne i Harlev-Framlev
De konkrete ønsker og tiltag i parkerne i lokalsamfundet Harlev sammenholdt med Århus Kommunes overordnede indsatsområder i Parkudviklingsplanen. For udspecificering af tiltag se bilag
2, side 24.

Udvikling og potentialer
•
•
•
•

Harlev Bypark og Sydbakken skal udvikles, så brugsværdien øges
Harlev Bypark kan udvikles til at være mere åben, således at parkens størrelse kan fornemmes
Harlev Byparks størrelse udnyttes således at man kan bevæge sig rundt i parken og blandt
andet motionere.
Harlev Byparks rummelighed kan udnyttes til et ”grønt forsamlingshus”

Beskyttelse
•
•
•

Lovgivning og planrammer beskytter parkerne
Bevoksninger i Harlev Bypark og Næshøjen (buske) forynges og/eller udtyndes
Fokus på lokal opmærksomhed på at ”passe på parken”

Benyttelse
•
•
•
•
•

Et stianlæg anlægges rundt i Harlev Bypark og vil gøre Parken mere attraktiv
Punktvise mindre motionsanlæg og oplevelser kan knyttes til stiforløbet
Harlev Bypark kan i højere grad benyttes af Næshøjskolen og institutionerne
En skaterrampe bygges og bliver mødested for store børn og indbyder til fysisk aktivitet og
socialt samvær
En grillplads vil være samlingspunkt om mindre arrangementer

Afstand, adgang og tilgængelighed
•
•

Overkørslerne på Næshøjvej ud for lokalcentret sænkes, således at tilgængeligheden til Harlev
Bypark forbedres for kørestols- og rollatorbrugere
Der er etableret en ny adgang til parken og en anden adgang er forbedret

Forbindelser og ruter
•

Fællesrådet kan evt. arbejde med temaet evt. i forbindelse med de kommende Friluftsplaner i
2010

Dialog med borgerne
•
•

Dialogen mellem Natur og Miljø og borgerne i Harlev-Framlev fungerer godt. De giver et godt
fundament for fremtidigt samarbejde
Borgerne er initiativrige og føler aktivt ejerskab til parkerne
18

Kvalitet i oplevelsesværdi og drift
•
•

Oplevelsesværdien øges ved, at der lægges påskeliljer i en del af græsfladen, som ikke klippes
i blomstrings- og afblomstringsperiode
Udtyndinger i beplantningen giver bedre udvikling af bevoksningerne og dermed god oplevelse af frodighed på længere sigt

Synergi og sammentænkning
•
•

RULL midlerne kan evt. anvendes til mindre anlæg til f.eks. motion langs den nye sti i Harlev
Bypark. Borgerne skal tage initiativet.
I forbindelse med etablering af spildevandseparering i Harlev kan et Ejendomsforvaltningens
areal ved Tåstrupvej / Stillingvej måske kvalitetsudvikles i rekreativ retning.

Driftskonsekvenser
Udbud af driften af parkerne for den næste treårige periode 2009-2011 tager udgangspunkt i
budgetter og plejeniveauer som i 2008. Udbuddet kan forlænges i 2 år. På forhånd er der ikke
planlagt omlægninger af driften i denne periode. Herværende plan kan dog være med til at vurdere muligheder og ønsker til eventuelle omprioriteringer af plejeniveauet inden for det nu fastlagte
budget.
Forslaget om en forlængelse af stianlægget med 550 lbm Harlev Bypark betyder øget driftsomkostning på omkring 6.500 kr., idet stien skal holdes fri for ukrudt med ukrudtsbrænder, stierne
skal fejes for blade og græsset i rabatterne skal klippes.
Det beløb kan hentes ved at lade plejen af arealet Sydbakken overgå til lokale interesser.
I Harlev Bypark er forslaget i denne plan, at græsset skal klippes jævnligt, hvilket det også bliver
efter udbuddet på de højtliggende områder i Harlev Bypark - nemlig ved legepladsen og den foreslåede grillplads samt ved den store bålplads og pladsen ved det centrale stikryds. I de nederste
dele af parken foreslås det at reducere antallet af klipninger på et stort areal, hvor der foreslås
lagt forårsblomstrende løg.

Se også bilag 2, side 24
19
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Bilag 1		

Kategorisering af parkerne

Funktionstyper
De rekreative funktioner og typen af anlæg er vigtige begreber i parkudviklingsplanen. For at
give et overblik over parkerne i dette perspektiv kan de kategoriseres efter anlægstype og rekreativ funktion

Kerneparker
Store centrale parker, der kan have kulturhistorisk værdi og være udflugtsmål (eksempel Mindeparken og Botanisk Have). Der er ingen parker i den kategori i lokalsamfundet Harlev-Framlev.
Kerneparkerne har interesse for befolkningen i hele kommunen og er mål også for turister. De er
rammen om særlige temaer, har særlige omgivelser eller indeholder seværdigheder og nogle kan
anvendes i forbindelse med store arrangementer.

Byparker i lokalsamfundene
Eksempler i Harlev-Framlev: Harlev Bypark.
De er de største parker i lokalsamfundene. De er rummelige og robuste og kan danne rammen om
lokale arrangementer. Samtidig har de god tilgængelighed og velfungerende stier, der forbinder
bolig, skoler, institutioner og stoppesteder for offentlig trafik. Det er velfungerende rammer om
motion og rekreation. De kan rumme aktivitetspladser, opholdspladser og legepladser, uformelle
boldpladser, mødesteder og grillpladser.

Småparker
Eksempel i Harlev-Framlev: Næshøjen.
Det er mindre parker af lokal betydning, som kan indeholde elementer af lokalhistorisk betydning
som gadekær, gravhøje, mindesten eller bænke. Der kan være et areal til boldspil eller de kan
være rammen om en lokal stiforbindelse.

Forbindelser og rekreative landskaber
Der er ikke eksempler, som er omfattet af denne plan, for Harlev-Framlev.
Det er arealer, hvis funktion primært er rammen om længere stiforløb, som i nogle tilfælde knytter sig til et landskabeligt element som en bæk, en skov eller en ådal.
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Driftstyper
Den økonomiske ramme for driften er som udgangspunkt 2006-niveau.
Med udgangspunkt i driften kan parkerne kategoriseres efter plejeniveau i 2006

Driftstype 1
Havemiljø, blomster, formklippede træer og buske, skulpturer, stier i fast belægning, højt plejeniveau, intet ukrudt og affald. Omkostninger underordnes funktion.

Driftstype 2
Parkpræg, blomster, få formklippede træer og buske, stier i fast og løs belægning, højt plejeniveau, intet ukrudt og affald. Omkostninger underordnes i høj grad funktion

Driftstype 3
Park, naturpræg i særskilte områder, ingen blomster, stier i fast og løs belægning, store
ensartede plæner, ukrudt langs bevoksninger, der kan forekomme affald. Funktionen underordnes økonomi.

Driftstype 4
Naturpræg, ingen blomster, stier i løs belægning, store uklippede græsarealer, ukrudt i græs omkring træer, langs bevoksninger og stier, affald forekommer. Funktionen underordnes økonomi.

Nedenfor er de tre parker i Harlev-Framlev er placeret i et skema, der giver overblik over, hvordan
de er kategoriseret.
Parkerne i Harlev-Framlev ligger alle tre i driftstyperne 3 og 4.
Parkfunktion
Plejeniveau

Kernepark

Bypark i
lokalsamfundet

Småpark

Driftstype 1
Driftstype 2
Driftstype 3

Harlev Bypark

Driftstype 4

Næshøjen
Sydbakken

23

Forbindelse
eller
rekreative
landskaber

Bilag 2		

Prioriteret liste over mulige projekter

PROJEKT / IDE

PRIORITET

INITIATIVTAGER

PARTNERSKAB
eller
FRIVILLIGT
ARBEJDE

FINANSIERING OVERSLAGSPRIS kr.

KONTO

Harlev Bypark: arealansvarlig Natur og Miljø
Stiforbindelse rundt i parken
550 lbm / 2 m bred
Natur og Miljø

1.
2009

Natur og Miljø

240.000 kr. Pilotproj./
parkudv.

Grillplads m. overdækning
Fællesrådet

2.
senere

Fællesrådet
fondssøgning

80.000150.000 kr.

Udtynding i beplantninger
Natur og Miljø ETAPE 1

1.Forår
2009

Fællesrådet arbejdsweekender

Natur og Miljø

20.000 kr. Grønne
Projekter

Forbedring af Skt. Hans bålplads
Fællesrådet

senere

Fællesrådet arbejdskraft

Fællesrådet
fondssøgning

30.000–
50.000 kr.

Motionsredskaber langs sti
Fællesrådet

2.
senere

Børn og unge
(RULL projektet)

Fællesrådet
fondssøgning
RULL projektet

Aktiviteter for unge ved skolesti vest for SFO
Foreningen af Aktive Forældre

1.
2009

Aktive forældre

Fællesrådet
fondssøgning

Forbedre adgangsforhold for Lokalcentrets
beboere (overkørsler ændres)
Natur og Miljø retter henvendelse

Ikke
kendt

Trafik og Veje

Lys på skolestien mellem boldbaner og institutioner. Natur og Miljø retter henvendelse til
Trafik og Veje

ikke
kendt

Trafik og Veje

Nyplantninger (afhænger af økonomien)

senere

Natur og Miljø

Forårsløg ETAPER
Fællesrådet

2.2009- Lægning
12
Fællesrådet

Natur og Miljø
indkøb

30.000- Løgpulje
50.000 kr.

Natur og Miljø

40.000 kr Driftsbudget

Fælles? rådet
50.000 kr. Pilotproj./
parkudv.
Trafik og
Veje
?

Næshøjen: arealansvarlig Natur og Miljø
Omlægning af plantebælte afhænger af økonomien (driftsudbud er pt. .ikke godkendt).
Natur og Miljø

Sydbakken: arealansvarlig Natur og Miljø
Aktiv brug. Afgræsning eller lign.
Fællesrådet

Afhænger af projektets art

Institutionen
eller grundejerforeningen

Afh. af
lokalinteresser

Multibane etableres på halvdelen af asfaltbane ved skolen. Administreret af Sport og Fritid
Fællesrådet

Børn og Unge
(RULL projektet)

Fællesrådet
fondsøgning

300.000 kr. Afh. af
lokalinteresser

Tåstrupvej 156 langs Stillingvej
adm. af Ejendomsforvaltningen

Evt. Vand og Spildevand

Fællesrådet

?

Andre arealer i Harlev

Sport og Fritid
(Anlægspulje)
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Bilag 3		

Parkdækning, afstand og ruter

Parkareal pr. indbygger
I lokalsamfundet Harlev Framlev er der 10,5 m2 grønt areal pr. indbygger forvaltet af Natur og
Miljø. I Århus Kommune er der 78 m2 parker og skove forvaltet af Natur og Miljø pr. indbygger.

Afstand til parkerne
På kortet modsat side ses, at målet for at afstanden til parken skal være inden for 500 m, ikke er
opfyldt med de nuværende parker i Harlev. De andre byer i lokalsamfundet Harlev - Framlev har
ikke offentlige grønne områder.
Den kommende byudvikling i Harlev og grønne struktur i Kommuneplanforslag 2009 vedrørende
den kommende byudvikling, friluftsplanerne og stiruterne bør forholde sig til dette. På den måde
kan en god forbindelse til det bynære landskab kompensere for den umiddelbart manglede parkdækning eller store afstand.

Friluftsplaner og bynære landskaber.
Konkret er arbejdet med de bynære landskaber og friluftszonerne i sin indledende fase. Ideen er,
at der skal skabes rammer for et bedre friluftsliv ved at skabe optimal adgang til de bynære landskaber.
Friluftsplanen vil sikre, at indretninger til friluftslivet sker på arealer, så det understøtter natur-,
grundvands- og kulturhistoriske interesser. Endvidere skal arbejdet med friluftsplanen på linie
med parkudviklingsplanen understøtte lokalområdets identitet gennem indretninger til friluftslivet på kommunalt ejede arealer.
Der vil blandt andet blive arbejdet med rekreative stier til og omkring Tåstrup Sø. Disse stier kan
igen hænge sammen med stierne i Århus Ådal / Brabrandkilen. Se side 11.

Ruter og stier
Forbindelserne mellem de tre parker i Harlev kan næppe forbedres, idet der ikke forventes byomdannelser i kvartererne omkring de tre parker. Stiforbindelsen fra Sydbakken (se side 18) mod øst
kan måske udnyttes bedre i sammenhæng med motionsrute.
En spørgeundersøgelse i en 5. klasse på Næshøjskolen foretaget af Natur og Miljø i juni 2008 viste, at Lillering Skov bruges som opholds-, oplevelses og legeområde af flere elever. Fællesrådet
oplyser, at gangruterne til skoven er enten A) fra Rødlundvejs sydlige rundkørsel forbi Rødlundvænget mod sydvest via et dige og en grusvej på privat jord, eller B) via Lilleringvej og en privat
grusvej øst for Overgård. Disse oplysninger videregives til projektlederen for den rekreative anvendelse af de bynære landskaber og for 1,5 km friluftszonerne (se nedenfor).
Cykelhandlingsplanen viser de planlagte cykeltrafikruter og anviser rekreative ruter til Århus Å
dalen, se side 28. Mere om Cykelhandlingsplanen og andre planer i bilag 6, side 39.
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Parkerne i Harlev angivet med 500 m afstand
27

Framlev

Lillering

S

Harlev

Lillering Skov

Gammel Harlev

Tå

str

up

Sø

Tåstrup

Udsnit fra Cykelhandlingsplanens hovedrutenet.
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Bilag 4		

Beskrivelser, vurdering og mål for parkerne

Læsevejledning til afsnittet om de enkelte parker
Harlev Bypark
Næshøjen
Sydbakken

På de næste sider følger et opslag for hver park.
Siderne afdækker de behov og udfordringer som dialogen med borgerne peger på. De vurderende
afsnit forholder sig til, om de oprindelige mål for parkerne stadig er gældende.
•

Beskrivende afsnit: beskrivelse, oprindeligt mål, plejeniveau, planer, brug og forslag. Parkerne
kategoriseres efter den ønskede funktion og det nuværende driftsniveau.

•

Vurderende afsnit: kvaliteter, potentialer, udviklingsmuligheder samt mangler og begrænsninger,
der tager udgangspunkt i 2009 mål

•

Sammenfatning på baggrund af ovennævnte: særligt fokus, langsigtede mål og evt. konkrete
tiltag i 2009

•

Resultatet af møderne i arbejdsgruppen findes i bilag 2, side 24. Det er en prioriteret liste over de
tiltag som bør gøres i parkerne for at opnå størst mulig (rekreativ) effekt for pengene.

Som konklusion på pilotprojekterne i de tre lokalsamfund Hasle, Lystrup-Elsted-Elev og Harlev-Framlev udarbejdes der efterfølgende en samlet evaluering, som skal danne grundlag for en strategi for
udvikling af alle de offentlige parker i Århus Kommune.
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Harlev Bypark og skolestien langs boldbaner
Beskrivelse
Arealstørrelse 35.310 m2. Parken er anlagt i begyndelsen af 1990’erne med græsklædte arealer
beplantet med ”øer” af egetræer og kirsebær med underbevoksning af hassel, fjeldribs mv. Rester
af en beplantning af ædelgran omkring en tidligere grusgrav er bevaret. En klippet bøgehæk med
overstandere af bøg ligger tæt på Næshøjvej og har tidligere rummet en legeplads. Legepladsen
ligger nu centralt i parken omgivet af piletræer og bøgehæk. Her ligger også en lille kælkebakke.
Mod Næshøjvej ligger en bålplads og der er en mindesten for genforeningen. Parken gennemskæres af tre stier, der krydser hinanden midt i parken. Krydset / stjernen er omgivet af beplantning.
En af stierne er forlængelsen af skolestien, der er en del af det lokale stinet. Denne skolesti er
grusbelagt og uden belysning.

Oprindeligt mål
Parken er planlagt som et bystrukturerende grønt areal mellem et lidt ældre kvarter og et nyt boligområde, som er opført efter parkens anlæggelse. Målet var at skabe en grøn oase som ramme
for forbindelseslinier mellem boligkvartererne, skoler og institutioner. Målet var også, at parken
skulle være et fest- og samlingssted for borgerne i byen. Legepladsen blev etableret inde i parken
med det formål at integrere legen i parken.

Plejeniveau
Årlige plejeomkostninger 53.988 kr. heraf affaldsindsamling 4.530 kr. Boligforeningen har i 2008
holdt klippet græs. Natur og Miljø vil fremover klippe græsset som ”rabatgræs” der bliver op til 15
cm mellem klipningerne.

Planer og rammer for området
Se bilag 5, side 38 om rammebestemmelser og lovgrundlag samt bilag 6, side 39.

Brug
Parken bruges til gennemgang, til leg og Skt. Hans arrangement. En af skolevejene går gennem
parken til stien, der ligger mellem boldbanerne og institutionerne ved Næshøjvej.

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder
Parken har en størrelse, der betyder at de modne beplantninger kan danne flere store rum i
parken. Beplantningen afskærmer delvis mod den omgivende bebyggelse. Parken byder på flere
gode og varierede rumoplevelser. Der er fredfyldt og trygt (nogle beboere udtrykker dog bekymring for at færdes i parken om aftenen. Se nedenfor). De tætte bevoksninger kan udtyndes uden
at det går ud over den positive betydning, som beplantningen giver. Parkens karakter kan styrkes. Parken har i øvrigt plads til mere aktiv anvendelse.

Særlige mangler og begrænsninger
Der mangler mulighed for at gå eller løbe en tur rundt i parken. Tryghedsfølelsen om aftenen og
natten er lille. De tætte bevoksninger og fornemmelsen af at der er ”øde” er med til at give denne
utryghed (Natur og Miljø har dog ikke kendskab til overfald eller lignende i parken). Adgangsforholdene for beboerne på lokalcentret er begrænsende for kørestolsbrugere og rollator-brugere,
idet overkørslerne ved fortovene er for stejle til, at brugerne føler sig sikre.
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Forslag
Fællesrådet og Aktive Forældre ønsker at tilføre parken tilbud til de større børn fra 10-15 år. Det
kan være et skateranlæg eller en multibane. Lokalisering: tæt ved skolestien vest for SFO. Flere
arrangementer bør lægges i parken: bl.a. institutionsdagen. Desuden en overdækket grillplads og
forbedret Skt. Hans bålplads. Belysning på skolestien langs boldbanerne. Der henvises til planprincip for Harlev Bypark side 33.

Langsigtet mål - ”Et grønt forsamlingshus”
De oprindelige mål for parkens funktion er stadig gældende. Parken skal dog styrkes som de
grønne rammer for et aktivitets- og mødested i Harlev. Konkluderende betyder det, at der skal
sikres mulighed for en stiforbindelse rundt i parken, hvor der tilbydes forskellige oplevelser, opholds og aktivitetsmuligheder.
Mål for bevoksningen: Bevoksningen af ædelgran i den østlige side af parken har en begrænset
levetid tilbage, der vurderes til at være 12-15 år. Det har betydning for lægivning og rumoplevelse
i parken, at der er en bevoksning i nogenlunde samme område som i dag. Der skal således planlægges en fornyelse af en beplantning på dette sted. Det kan med tiden blive nødvendigt at forny
de øvrige beplantninger. Buske kan dog med års mellemrum forynges ved nedskæring, men for at
sikre sunde og vækstkraftige beplantninger kan en renovering blive nødvendig. En sådan renovering skal dog ske med største hensyn til parkens rum og indhold.

Særligt fokus - tiltag i 2009
Udtyndinger i beplantningerne vil få betydning for tryghedsfølelsen. Anlæggelse af en sti rundt
i parken vil øge kvaliteten og den aktive brug af parken. Samme betydning får skateranlægget,
som Aktive Forældre etablerer i parken. Forårsblomstrende løg under træerne vi tilføre parken
karakter og gøre oplevelsen af højtvoksende græs til noget positivt.

Se oversigtskort og luftfoto side 32 og forslag til planprincip side 33.
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Harlev Bypark og skolestien langsboldbaner
Oversigtskort og luftfoto
Modsat: Forslag til planprincip for Harlev Bypark ”Det Grønne forsamlingshus”, se forslag side 31.
32
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Næshøjen
Beskrivelse
Arealstørrelse: 5.817 m2. Græsklædt areal med gravhøj. Enkelte træer på højen. Ældre levende
hegn af prydbuske og opvækst af ukrudt afgrænser arealet mod parcelhus bebyggelse. En støttemur af marksten afgrænser arealet mod de lavere liggende Næshøjvej og Sydbakken. Der er lagt
forårsløg på gravhøjen.

Oprindeligt mål
Som det fremgår af bilag 1 (om rammebestemmelser og lovgivning) var (og er) formålet at holde
arealet ubebygget og uden tilplantning for dermed at kunne overholde fredningsbestemmelser
og byggelinier omkring gravhøjen. Samtidig har det været hensigten at tilpasse bystrukturen
omkring arealet.

Plejeniveau
Årlige plejeomkostninger 12.008 kr. heraf affaldsindsamling 733 kr. Græsset klippes 2 gange
årligt. Der er ingen pleje af buskene. (De trænger til at blive udskiftet, se nedenfor under Særligt
fokus).

Planer og rammer for området
Se bilag 5, side 38 om rammebestemmelser og lovgrundlag samt bilag 6, side 39.

Brug
Undersøgelse med en 5. klasse i juni måned 2008 viser, at pigerne bruger højen som pause- og
mødested – typisk på vej fra skole.

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder
Næshøjen giver meget stærk karakter og identitet til arealet. Udsigten fra højen hen over villabyen og ned over Århus Å-dalen giver et praj om, hvor i landskabet man befinder sig.

Særlige mangler og begrænsninger
Rammebestemmelserne ovenfor. Begrænsede muligheder for ændret rekreativ udnyttelse af
arealet.

Forslag
Umiddelbare kommentarer i arbejdsgruppen er: ”Der behøver faktisk ikke være andet her”.

Særligt fokus
Buskene mod naboerne bør erstattes af anden beplantning.

Langsigtet mål
Det langsigtede mål er givet af fredningen af gravhøjen med omgivelser samt naturbeskyttelsesloven. Træerne på højen understøtter stedets særlige karakter. Når de pågældende træer må
fjernes på grund af alderdom, vil det være hensigtsmæssigt at ansøge Fredningsnævnet om genplantning. Arealet bør fortsat være afgrænset mod boligbebyggelsen af beplantning.
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Næshøjen
Oversigtskort og luftfoto
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Sydbakken
Beskrivelse
Arealstørrelse: 5.548 m2. Græsareal delvist afgrænset af vejen med navnet Sydbakken, som deler
sig her. Arealet afgrænses yderligere af et trådhegn til nabo-daginstitution og forskellige plankeværker mod parcelhusgrunde. Daginstitutionen har efter aftale lånt og inddraget en del af arealet
til legeplads. En stiforbindelse til Gammel Stillingvej begynder lige syd for institutionen.

Oprindeligt mål
Konkret er dette mål ikke kendt. Se nedenfor om særlige kvaliteter og side 11 om oprindelige
mål.

Plejeniveau
Årlige plejeomkostninger 5.343 kr. heraf affaldsindsamling 308 kr. Græsset klippes 2 gange årligt.

Planer og rammer for området
Se bilag 5, side 38 om rammebestemmelser og lovgrundlag samt bilag 6, side 39.

Brug
Der holdes en årlig sommerfestdag for daginstitutionerne i Harlev på arealet. Stien nævnt ovenfor benyttes ikke meget. Arealet benyttes i øvrigt ikke ret meget.

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder
Sydbakken er et areal, der giver rum og afveksling i boligkvarterets struktur. I arealet er der potentiale til rekreative anvendelser af arealet.

Særlige mangler og begrænsninger
Arealet virker er anonymt, giver ikke særlige oplevelser og indbyder ikke til aktivitet.

Forslag
Umiddelbart er forslaget, at den årlige institutionsdag kan flyttes til Harlev Bypark for at styrke
brugen af den centrale bypark. Daginstitutionen, som i forvejen benytter en del af arealet kunne
måske have gavn af at bruge arealet mere i det daglige. Der kunne oprettes dyrefolde til evt. husdyr i institutionen. Et andet forslag er, at der kan plantes frugttræer, som borgerne kunne passe
og høste af. Et tredje forslag er, at spejderne, som har til huse på den modsatte side af vejen, kan
udnytte og passe arealet. Fællesrådet vil undersøge om spejderne er interesserede i det.
Stien kan eventuelt give medspil i en motionsrute.

Særligt fokus
Se under Brug.

Langsigtet mål
Målet for området er at bevare det som grønt område i byen. Det er et areal, der er åbent for initiativer fra lokale kræfter, der også vil kunne passe arealet: aktive borgere eller institutioner efter
aftale med Natur og Miljø.
36

Sydbakken
Oversigtskort og luftfoto
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Bilag 5		
			

Rammebestemmelser og lovgrundlag for de
enkelte områder

Harlev Bypark
Lokalplan nr. 277, §3 Anvendelse- stk. 10: Området udlægges til offentligt formål og må kun anvendes til grønt område (bypark, byfestplads, kvarterlegeplads og lignede offentlige tilgængelige
rekreative formål) - stk. 11: Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt rekreativt område.
Der er ikke øvrige planer for arealet.

Næshøjen
Byplanvedtægt nr. 1 Parcelhusområde mellem Gl. Stillingvej og Sydbakken i Harlev § 4 stk. 8
siger. at arealet omkring ”Næshøj” ikke må bebygges. Arealet må ikke beplantes eller indhegnes
uden forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del. Endvidere er der
byggelinie på 100 m omkring gravhøjen i hht. Naturbeskyttelsesloven.
Der er ikke øvrige planer for arealet.

Sydbakken
Byplanvedtægt nr. 1 Parcelhusområde mellem Gl. Stillingvej og Sydbakken i Harlev.
Der er ikke øvrige planer for arealet.
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Bilag 6		
			

Planer og puljer som har betydning for
lokalsamfundet

KOMMUNE– OG LOKALPLANER
De relevante bestemmelser, kan ses på modsatte side. Se i øvrigt Planinfo.dk - her findes en
oversigt over alle lokalplaner i Århus Kommune.
* betyder at Fællesrådet kan søge penge til et initiativ.

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
• *Grønne Projekter
Grønne projekter er projekter af 1-2 års varighed, hvor der lægges vægt på projekter med stor
natur- eller miljømæssig gevinst og projekter, der har en særlig betydning for borgernes oplevelse
af natur- og miljøområdet ved blandt andet at forbedre de rekreative forhold. Kan også søges af
borgere.
• Legepladsstrategi
Århus legepladsstrategi gennemgår alle kommunens offentlige legepladser i et samlet løft på
kvalitet og opdatering i forhold til behov og demografi. Deriblandt også legepladsen Harlev bypark.
• Bevæg Århus
Bevæg Århus er i december 2008 overdraget fra Sport og Fritid til Natur og Miljø. Planen tager
udgangspunkt i en af Århus Kommunes visioner om at være en sund by. Århus skal være en god
by at bevæge sig i og derfor skal det også være nemmere at være fysisk aktiv. I forhold til naturområder og parker i lokalsamfund fokuseres der på gode forbindelser, markering af cykelruter,
markering af stier, skiltning, motionsinventar og belysning.

Trafik og Veje
• Cykelhandlingsplan
Cykelhandlingsplanen er et trafik- og sundhedspolitisk tiltag, der over en årrække vil forsøge at
skabe fysiske og trafikale rammer, der kan imødegå det stigende transportbehov.
Et sammenhængende grønt cykelstisystem skal forbinde byens parker og andre steder med en
hurtig vej ind til byen.

Ejendomsforvaltningen
Ejer en række arealer omkring Harlev. De fleste skal indgå i kommende byudvikling.
Undtaget herfor er arealet Tåstrupvej 156 langs Stillingvej, matrikel 38 Harlev By, Harlev. Arealet
er muligvis overført fra amtet som vejareal. Ejendomsforvaltningen har dags dato ikke planer for
området og har ikke noget imod, at det bliver brugt rekreativt af borgerne i området. denne parkudviklingsplan foreslår hermed muligheden for, at arealet kan få et kvalitetsløft, hvis det udnyttes i forbindelse med en mulig kommende separering af regnvand (nedsivning).
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Vand og Spildevand
Der er p.t. ikke besluttet noget i Spildevandsplanen 2009-11 vedrørende Harlev. Hvis det på et
tidspunkt besluttes, at de ældre bebyggelser i Harlev, der i dag har fælles afledning for regn- og
spildevand, skal have separeret regn- og spildevand, vil vandet skulle ledes mod syd-øst fra en
linie øst for den store boldbane. De eksisterende parker: Harlev Bypark, Næshøjen og Sydbakken
vil efter al sandsynlighed ikke blive berørt.

BØRN OG UNGE
• *RULL projektet.
Bogstaverne står for Rum for Leg og Læring.
Til denne pulje skal der søges via områdechefen i det pågældende skoledistrikt. Proceduren
afventer og er ved at blive udarbejdet. Grundlaget bygger i på, at lokale kræfter skal lægges bag
initiativerne.

KULTUR OG BORGERSERVICE
Sport og Fritid
• *Administrerer en såkaldt Anlægspulje.
Der er ansøgningsfrist for 2010 i efteråret 2009.
Denne pulje er aktuel for projektet med en multibane på halvdelen af asfaltbanen ved Næshøjskolen. For at komme videre med projektet kan Fællesrådet sende en ansøgning til Sport og
Fritid, da skolen også skal inddrages.

SUNDHED OG OMSORG
Umiddelbart er der ikke overordnede planer eller budgetter, der kan udmønte sig i et lokalt tiltag
i de offentlige grønne områder. Der kan måske opbygges et lokalt samarbejde f.eks. ved fondssøgning.
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 7		
  Oversigt

Bilag
over relevante fonde uden for
			
Århus Kommune
FOND / NAVN

BESKRIVELSE

HJEMMESIDE

Lokale og Anlægsfonden

Udvikler og støtter byggeri inden for www.loa-fonden.dk
idræt, kultur og fritid. Desuden rådgivning på området.

Friluftsrådet

POSTADRESSE

www.friluftsrådet.dk

Naturrum

Fælles fond Filuftsrådet +, Lokaleog Anlægsfonden + Arbejdsmarkedets feriefond.

www.friluftsrådet.dk

Nordeafonden

Ansøgning om støtte skal sendes til
Nordea-fondens postadresse

www.nordeadanmark Nordea-fonden
fonden.dk
Postboks 850
0900 København C

Trygfonden
Folkeoplysningsforbundet

www.trygfonden.dk
Undersøges nærmere

Grønne Partnerska- Ansøgere: grupper med 2-flere par- www.groennepartner
ter, med et fælles ønske om at gen- skaber.dk
ber
nemføre et lokalt projekt, der gavner naturen, friluftslivet el. viden om
Forslag til friluftsfa- Kun forslag. Frist 20. maj 2009
ciliteter
RealDania

Skov- og
Naturstyrelsen

www.skovognatur.dk/ Skov- og
Nyheder/ forslag
Naturstyrelsen
_til_friluftsfaciliteter

Spørgsmål vedr. fondsansøgninger rettes til Filantropi
Telefon 70 11 66 66 (mellem kl. 9 og
16)
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www.realdania.dk/

Realdania
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

Bilag 8		

Arealansvar og ansvar for drift og sikkerhed

Natur og Miljø gør opmærksom på, at arealansvar blandt andet betyder, at den arealansvarlige
institution eller kommunale forvaltning altid skal give tilladelse til - og godkende nye initiativer,
projekter, arrangementer og byggeproces, eksempelvis arbejdskørsel.
Hvis borgerne i lokalområdet etablerer et anlæg eller opsætter elementer på kommunal jord,
skal der stå en forening bag, således at denne forenings ansvar for sikkerhedsgodkendelse af nye
legeanlæg, den daglige drift, reparationer, renligholdelse, senere fjernelse af anlægget og sluttelig renovering kan aftales. Sideløbende med herværende plan (marts 2009) udarbejder Natur og
Miljø et grundlag for at disse aftaler kan indgås.
For anlæg til aktiv brug, som ligger inden for en forenings ansvar, skal foreningen stå for en årlig
sikkerhedsrapport, der skal indsendes til Natur og Miljø. Se adresse under kontaktoplysninger
om Århus Kommune.
Løbende ansvar for sikkerhed på Natur og Miljøs legeredskaber og legepladser hører under Natur
og Miljøs årlige tilsynspligt.

Bilag 9		

Myndighedsansøgninger

Natur og Miljø gør opmærksom på, at de fleste anlæg skal godkendes af kommunens myndigheder via Bygningsinspektoratet. Eksempelvis skal der søges byggetilladelse til permanente udendørs atletikredskaber.
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Bilag 10		
				

Kontaktoplysninger Århus Kommune 		
Natur og Miljø

Århus Kommune
Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C
Tlf.: 8940 2755
mail: nm@aarhus.dk

Kontaktpersoner
Birgitte E. Poulsen 		
Pernille T. Villesen		
Søren Peder Knudsen

Landskabsarkitekt, projektleder
Konsulent
Driftsansvarlig
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Natur og Miljø
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C
Telefon +45 8940 2755
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