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Her ligger lokalplanområdetOm dette hæftes indhold
Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om

lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger,
den har blandt andet for grundejere i området.Til dette
afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de
måder, planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger redegørelsen, som indeholder
oplysning om forudsætninger for planen om områdets
betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv
trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og
kloak.

Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende
lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de
nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse
af lokalplanområdet.

Yderligere oplysninger om
lokalplanen fås hos
Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen
Rådhuset, værelse 501
8100  Århus C.
Tlf. 89 40 26 40,  2641 og 2628

Lokalplanen kan ses og købes hos

Kommune Information
Rådhuset
8100  Århus C.
Tlf. 89 40 22 22

Kortgrundlag

Grundlaget for planens kortbilag i mål 1:10.000 og
mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-
relsens 4 cm-kort.

Supplerende tematisk information er påført af
Århus Kommune.

Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og
Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 © KMS.

Lokalplanen er udarbejdet af
Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen
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Som  det  fremgår af indholdsfortegnelsen  foran, e r  teksten  op- 

delt i 3 hovedafsnit, l .  Beskrivelsen, 2 .  Redegorelsen og 3 .  Lo- 
kalplanen. 

I det  forste  afsnit  bliver  de  vigtigste  bestemmelser i planen - 
herunder  planens  retsvirkninger  over  for  bl.  a.  grundejere i om- 

rådet - beskrevet.  Bagest i afsnittet er   der  indsat  et   kort   (bi-  

l ag  l) ,  der  skitsemæssigt  viser,   hvordan  området  kan  tænkes  ind- 

rettet  og  bebygget. 

Afsnit 2 e r  en  mere  teknisk  betonet  redegØrelse  for  lokalpla- 
nens  forhold  til  den  overordnede  kommunale  planlægning  (se  bi- 

lag 2 og 3 ) .  Men derudover  bliver  der  også  gjort   rede  for  den 

kollektive t raf ik  samt  for  lokalplanområdets  forsyning  med el, 
vand  og  kloak. 

Endelig  udgor  afsnit 3 så selve  lokalplanen.  Punkt for punkt e r  
her  opstillet  de  bestemmelser,  der  gælder  for  områdets  bebyg- 

gelse  og  indretning. 

Bagest i afsnit 3 e r  indsat  det  såkaldte  lokalplankort  (bilag 4), 
og herpå  er  vist,  hvordan  området  tænkes  anvendt. 
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1. BESKRIVELSEN 

Denne  lokalplan  gælder  for et område  ved  Edwin  Rahrs  Vej  og 
Skovbakkevej i Brabrand.  Området,   der e r  ca. 49.000 m2 stort ,  
skal  anvendes til kolonihaveformål  og e r  ved  planens  udarbejdel- 

se  kommunalt  ejet. 

I området   vi l   der  kunne  anlægges  en  havekoloni  med i alt 
1 1 7  haver. De 73 haver er  etableret   og  bestyres af Brabrand 

Haveforening af 1967.  Se  bilag 1, illustrationsplan. 

Planen  tænkes realiseret ved, at hele arealet udlejes til Bra-  
brand  Haveforening af 1967, der  igen sØrger for  udlejning af 

den  enkelte  lod. 

Havekoloniens  nye  lodder  udlægges  med en stØrrelse på  indtil 
350 m2. 

De eksisterende  lodders  stprrrelse  og  placering  ændres  ikke. 

Hvis  den  enkelte  lod e r  spildevandskloakeret, må d e r  - både 
i den  eksisterende  del af havekolonien  og  udvidelsen - opfØres 

huse  på  op til 35 m2 + 15 m2 overdækket terrasse. Hvis  den  en- 

kelte  lod  ikke er spildevandskloakeret, må d e r  i den  eksisteren- 

de  del  af havekolonien  opfprres  huse  på  op til 24 m2 + 15 m2 
overdækket terrasse, og i den  del,  der  omfatter  udvidelsen,  op- 
fores  huse  på  op til 15 m2 + 15 m2 overdækket terrasse. 

Husene må hgjst  være i 1 etage, og  ingen  del af en bygning må 
være hprjere end 4 m over  jorden. 

* )  Ved bebyggelsesprocenten forst%s bebyggelsens etageareal i procent  af grundens areal. 
De nærmere regler for denne beregning findes i bygningsreglementet. 
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Bygningerne  skal  overalt  holdes 2,5 m fra  skel  til  nabolod,  veje, 
fællesarealer og afskærmende  beplantninger. 

Der  skal af landskabeligt  hensyn  etableres  en  beplantning  som 

vist på bilag 4. 

Der  udlægges  to  mindre  arealer til fælles  formål for lokalplan- 
områdets   brugere  som  vis t  på bilag 4. 

Der  må  på  det  stØrste af fællesarealerne  etableres  et   fælleshus 

med  opholdsrum,  kiosk  og  toiletter  m.m. på indtil 150 m2. 

På det  mindste af fællesarealerne  må  der  etableres  legeplads 

m.m. 

Der  udlægges  et  parkeringsareal  med  ca. 100 bilpladser ud  mod 
Edwin Rahrs  Vej  som  vist  på  bilag 4. 
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Lokalplanens  retsvirkninger 

Efter  byrådets  endelige  vedtagelse  og  offentliggorelse af lokal- 

planen  og  under  forudsætning af amtets  godkendelse af det nØd- 

vendige  tillæg til 15-rammerne  for  arhus  kommune  må  ejen- 
domme,  der er  omfattet af planen ifØlge kommuneplanlovens 

31 kun udstykkes,  bebygges eller i Øvrigt  anvendes i overens- 

stemmelse  med  planens  bestemmelser. 

Den eksisterende  lovlige  anvendelse af en  ejendom  kan  fortsætte 

som  hidtil.  Lokalplanen  medfgrer  heller  ikke i sig  selv  krav 
om  etablering af de  anlæg  med  videre,  der e r  indeholdt i planen, 

Byrådet  kan  meddele  dispensation til mindre  væsentlige  lempel- 
ser af lokalplanens  bestemmelser  under  forudsætning af, at det 

ikke  ændrer  den  særlige  karakter af det  område,  der sØges 
skabt  ved  lokalplanen. 

Mere væsentlige  afvigelser fra lokalplanen  kan kun gennemfØres 
ved  tilvejebringelsen af en  ny  lokalplan. 

Private  byggeservitutter og andre  tilstandsservitutter,  der e r  
uforenelige  med  lokalplanen,  fortrænges af planen. 

Lokalplanforslaget  indeholder  herudover i 9 en  bestemmelse  om, 

at de i paragraffen  nævnte  servitutter  ophæves. 



2.1 

2. REDEGØRELSEN 

Lokalplanens  forhold til 15-rammerne og  den  Øvrige  planlæg- 

ning  for  området. 

15 - rammer  

Se bilag 2, udsnit af 15-rammerne  for  arhus  kommune. 

Den allerede  udbyggede  del af lokalplanområdet e r  beliggende i 

område  RE.  8.6 og e r  delvis  byzone,  delvis  landzone,  og  resten 
i RE. 8. 7, der  er  landzone. 

Fo r  område  RE.  8.6  gælder, at en lokalplan,  der  træffer  bestem- 

melser  for  området,   skal  sikre:  

at områdets  anvendelse  fastlægges til offentligt friareal (ko- 
lonihaver), 

- at grundstflrrelsen i området  ved  en  eventuel  udstykning ikke 
overstiger 550 m2,  og 

- at bebyggelse på  hver  enkelt  grund i kolonihaveområdet fast- 
lægges  nærmere,  men dog ikke  overstiger 40 m2. 

F o r  område RE. 8 .7  gælder, at en  lokalplan,  der  træffer  bestem- 

me l se r  fo r  området, skal sikre:  

- at områdets  anvendelse  fastlægges til offentligt friareal, by- 
park,  sportsplads  m.v., og 

- at  området  friholdes  for  anden  bebyggelse  end  de  for  driften 
nØdvendige i forbindelse  med  områdernes  anvendelse  som 
offentligt friareal. 

Lokalplanforslagets  vedtagelse  kræver, at amtet  godkender et 
forslag til ændring af 15-rammerne  for  arhus  kommune, så- 
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ledes at den  del af matr.  nr.  10  cn,  Brabrand By, Brabrand, 

der  l igger i område  RE. 8 . 7 ,  udtages af dette  område  og til- 
lægges område RE. 8.6, som  derved  kommer til at omfatte he- 

le lokalplanområdet. 

De  ændrede  15-rammer e r  vist på bilag 3, og  beskrevet på side 2.3. 

Lokalplanen  medfØrer  ingen  ændring i de  bergrte  arealers  zone- 
status. 

Kollektiv  trafik 

Lokalplanområdet er  ved  planens  udarbejdelse  busbetjent af Ar- 
hus  sporvejes  linier 15, 90 og  51 på Edwin Rahrs  Vej. 

Teknisk  fors.yninq 

Elforsyning  skal  ske fra: Brabrand  Elektricitetsselskab 
Truevej 7 
8220 Brabrand 

Vandforsyning  skal  ske fra: arhus  kommunale  værker 
Spanien 19 
8100 Arhus C 

og  brandhaner i området  skal  opstilles  ved  veje. 

Kloakforsyning  skal  ske i henhold til "Vedtægt for  kloakforsy- 
ning, a r h u s  kommune 1972" ved  stadsingeniarens  kontor,  hy- 
giejnisk  afdeling,  Thorsvej 2, 8230 AbyhØj. 

Spildevand  ledes  via  eksisterende  offentlig  spildevandsledning 

vest  for havekolonien til Aby V e s t  renseværk,  hvor  den nØd- 
vendige  kapacitet er  til stede. 
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Tillæg  nr. 6 2  til 15-rammerne  for  arhus  kommune - lokal- 
plan  nr. 145 

Tillægget  omfatter  et areal beliggende  ved  Edwin  Rahrs Vej, 

Skovbakkevej  og  Langdal i Brabrand; arealet omfatter  en  del af 
matr.   nr.  10 en, Brabrand By, Brabrand. 

Arealet  udgØr i de  gældende  rammer  en  del af område  RE. 8. 7 

og er  landzone. 

Der  sker  med  tillægget  ingen  ændring af arealets zonemæssige 

status. 

Arealet  udtages af område RE. 8. 7 og  indlemmes i det tilstØ- 
dende  område  RE. 8.6.  

Fo r  område  RE.  8.6  gælder  folgende  rammer  for  indholdet af 

lokalplanlægningen: 

En  lokalplan,  der  træffer  bestemmelser for områderne,  skal 

sikre:  

- at områdets  anvendelse  fastlægges til offentligt friareal (kolo- 
nihaver), 

- at grundstØrrelsen i området  ved  en  eventuel  udstykning  ikke 
overstiger 550 m2,  og 

- at  bebyggelse  på  hver  enkelt  grund i kolonihaveområdet fast- 
lægges  nærmere,  men dog ikke  overstiger 40 m2. 

I medfØr a f  5 1 5 ,  s t k .  2 ,  i l o v   n r .  287  af 2 6 .  j u n i  1 9 7 5  

om kommunep lan lqn ing ,  j f r .  p k t .  4 i mi l jØmin i s t e r i e t s  eir- 
k u l æ r e  af 1 0 .  o k t o b e r  1 9 7 8 ,  godkendes   hermed  forans tående  

af A r h u s   b y r å d   t i l v e j e b r a g t e   f o r s l a g  til t i l l z g  nr. 6 2  tii 
s 15-rammerne f o r   A r h u s  kommune. 

afdelingsarkitekt 
\ 
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3 .  LOKALPLAN NR. 145. KOLONIHAVEOMRADE VED EDWIN 

RAHRS VEJ I BRABRAND 

I henhold til kommuneplanloven  (lov  nr. 287 af 26. juni  1975) 

bestemmes fØlgende for  det i 2 nævnte  område: 

§ 1. FORMAL 

Formålet  med  lokalplanen e r  bl. a. 

at skabe  udvidelsesmulighed  for  den  nuværende  Bra- 
brand  Haveforening. 

at fastlægge  vilkårene  for  evt.  bebyggelse i området 
og at fastlægge  rammerne  for  udformning og be- 
handling af afskærmende  beplantning og fællesarea- 
ler. 

§ 2. OMRADE OG OPDELING 

Lokalplanområdet  afgrænses  som  vist  på  bilag 4 og 
omfatter  folgende  matrikelnumre: 6 y og 10 cn,  Bra- 
brand By, Brabrand, samt al le   parcel ler ,   der  efter 
den 1. marts 1981 udstykkes fra de  nævnte 
ejendomme i området. Se bilag 5, se fodnote. 

§ 3. ANVENDELSE 

Stk. 1. Området   må kun anvendes til kolonihaveformål  med 
tilhØrende  friarealer  og  afskærmende  beplantning. 

Ornrgdet er  beliggende  dels i landzone,  dels i byzone.  Lokalplanen medferrer ingen  ændring 
i de  bererrte  arealers  zonestatus. 
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Stk. 2. 

Stk. 3. 

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Stk. 6. 

Helårsbeboelse i haverne  er  ikke  t i l ladt.  Natophold e r  
tilladt i perioden 1. apr i l  til 1. oktober. 

Opdeling i nye  haver  skal i princippet  ske  som  vist  

på bilag 4. 

Nye haver  må  ikke  gives et stØrre areal end  350  m2. 

I lokalplanområdet  udlægges  de  på  bilag 4 viste friare- 
aler og  afskærmende  beplantning. Den afskærmende  be- 
plantning  skal  anlægges  efter  beplantningsplan  godkendt 
af magistratens 4. afdeling,  stadsgartnerens  kontor. 

Inden for  lokalplanområdet  kan  med  godkendelse af 

magistratens 2. afdeling  opfØres  transformerstationer 
til områdets  forsyning,  når  de  ikke  har  mere  end 
30 m2  bebygget areal og ikke  gives  en  h@jde af mere 
end 3 m over  terræn,  og  når  de  udformes i overens- 
stemmelse  med  den  Øvrige  bebyggelse, eller som i 

Øvrigt  ikke  virker  skæmmende  for  området. 

§ 4. VEJ- ,  STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der  udlægges  nedennævnte  nye  veje  som  vist  med ra- 

ster på  bilag 4: 

Stamvej A- B 5,OO m bred 
Adgangsveje,  mrkt. C 4,OO m bred 
Sti  a-b 2 , O O  m bred 

Stk. 2. Ud mod  Edwin  Rahrs V e j  udlægges et parkeringsareal 
med  plads til ca. 100 biler  som  vist  på  bilag 4. 

6 5.  BEBYGGELSENS  OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Inden for  den  del af lokalplanområdet,  som  omfatter 
den  eksisterende  del af kolonihaveområdet,  kan  der  på 

hver  lod  etableres et kolonihavehus  på  indtil 24 m2 + 
15 m2 overdækket terrasse. Såfremt  der  udfØres  spil- 
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devandskloakering af den  enkelte  havelod  ved  tilslut- 
ning til det  offentlige  aflØbssystem,  kan  der  på  sådan- 
ne  lodder  etableres et kolonihavehus på indtil 35 m2 + 
15 m2  overdækket terrasse. 

Stk. 2. Inden for den  del af lokalplanområdet,  som  omfatter 

udvidelsen af kolonihaveområdet,  kan  der på  hver  lod 

etableres  et  kolonihavehus  på  indtil 15 m2 + 15 m2 
overdækket  terrasse.   Såfremt  der udfØres  spildevands- 
kloakering af den  enkelte  havelod  ved  tilslutning til det 
offentlige  aflØbssystem,  kan  der  på  sådanne  lodder 
etableres et kolonihavehus på indtil 35 m2 + 15 m2 

overdækket terrasse. 

Stk. 4. Intet  punkt af en  bygning må  være mere end 4,O m 
over   terræn  mål t  efter det til enhver  tid  gældende 

bygningsreglements regler. Dette  gælder  dog  ikke 

ventilationsrØr. 

Stk. 5 .  Evt.  bebyggelse  skal  holdes i en  afstand af mindst 
2 , 5  m fra nabolod,  veje, stier, fællesarealer  og af- 
skærmende  beplantning. 

Tagudhæng,  vindskeder,  lætage  over  dore  samt ge- 
s i m s e r  og  lign.  mindre  bygningsdele  kan  dog  udfo- 

res i en  afstand af 2 , O O  m. 

Stk. 6.  Bebyggelse  skal  placeres på den  enkelte  havelods 
nordlige  del. 

Der  må  ikke  etableres  kælder. 

Stk. 7. På det stØrste af de  fælles friarealer må d e r  f .  eks .  

som  vis t  på bilag 1 opfores  fællesbygninger  med op- 
holdsrum,  kiosk,  toiletter  m.  m. 

Fællesbebyggelsen  må  være  indtil 150 m2  bebygget are- 
al i 1 etage. 

Stk. 8. Bebyggelse p& fællesarealet  skal  godkendes efter byg- 

gelovens  almindelige regler. 
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Stk. 9. Ud over  den i stk. 3 anfØrte  bebyggelse  på  indtil 10 70 
må  de r  på hver  havelod  opfØres  et  drivhus  på  indtil 

10 m2. 

Dets  maksimale hØjde må  ikke  overskride 2,2 m, og 

drivhuset  skal  holdes i en  afstand af mindst 2,5 m fra 
andre  havelodder,  vej, sti, fællesarealer  og  afskær- 

mende  beplantning. 

Stk. 10. Terrænreguleringer  må kun foretages  med  bygnings- 
myndighedens  tilladelse.  Reguleringer på  hØjst . 0,5 m 
og mindst 0,5 m fra skel   må dog  foretages  uden tilla- 

delse. 

+ 
- 

§ 6. BEBYGGELSENS  UDSEENDE 

Stk. 1. Bebyggelse,  bortset fra drivhuse,   skal  være af træ, 

og tagmaterialer  må  ikke  være  blanke  eller  reflekte- 

rende. 

Stk. 2. Bebyggelse på de  enkelte  havelodder  må  ikke  indeholde 
ildsted,  hvortil  kræves  skorsten.  Det e r  tilladt at ind- 
rette aftræk til gasradiator.  

Stk. 3. Der  må  ikke  anvendes  udendØrs  antenner. 

§ 7. HEGN OG BEPLANTNING 

Stk. 1. Der   skal   e tableres  den på bilag 4 viste  afskærmende 
beplantning  udfgrt efter en  plan  godkendt af magistra- 
tens 4. afdeling,  stadsgartnerens  kontor. 

Stk. 2. Den enkelte  havelod  skal  omgives af hække af liguster. 
Hække  mellem  de  enkelte  haver  holdes i hØjde 1,6 m. 
Hække  mod  vej  og sti skal  være  mellem 1,0 og 1,2 m 

hØ j. 
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§ 8. SÆRLIGE  FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
KOLONIHAVEOMRADET 

Det e r  en forudsætning  for  ibrugtagen af den  del af ko- 

lonihaveområdet,  som e r  omfattet af udvidelsen, at der  

e r  etableret  fælles  toiletfaciliteter  med  tilslutning til 
det  offentlige  aflØbssystem. 

§ 9. SERVITUTTER 

Med lokalplanens  ikrattræden  ophæves  folgende  servi- 

tutter:  

På matr .   nr .  6y, Brabrand By, Brabrand. I lejekontrakt 
tinglyst 24. mar t s  1969 ophæves  bestemmelsen i 9, 

stk.  2, om at ingen  bygning må  være  hojere  end 3,OO m 

fra t e r ræn  til rygning. 

På matr .   nr .  10  cn,  Brabrand By, Brabrand. I lejekon- 

trakt tinglyst 6. juni 1980  ophæves  bestemmelsen i 9, 

stk. 2, om at ingen  bygning må  være hprjere  end 3 , O O  m 
fra t e r ræn  til rygning. 
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Foranstående  fors lag til lokalplan  nr. 145 e r  vedtaget i mØdet 

den 2 4 JUNI 9381 

o& 
Foranstående er  vedtaget som lokalplan  nr. 145 i modet 
den / b -  &-b / $ p /  

Vedtagelsen af lokalplanen e r  offentliggjort  den 3 t .  m a t b  \982. 


