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Her ligger lokalplanområdetOm dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,

hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet
med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet
hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det
muligt at udnytte området på.

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

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

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

Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt
supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst
kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse
af lokalplanen.

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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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med  planen samt 
planens  hovedtræk. 

Eksisterende  forhold 

Denne lokalplan gælder for  et område, der afgrænses af Saftenvej, Randersvej 
og af Egå. 

Lokalplanområdet, der omfatter ca. 24 ha,  var ved planens udarbejdelse ejet af 
Århus Kommune og beliggende i landzone. 

Beskrivelse af omradet 

Lokalplanområdet er beliggende i Egådalen nord for rundkarslen, der fordeler 
trafikken mod Arhus, Lisbjerg, Saften og motorvejen E45. 

0st for Randersvej og lokalplanområdet ligger et blandet erhvervsområde, hvor 
især  mabelkædeforretningerne  llva  og  lkea  danner  markante  facader  mod 
Randersvej. 

I området vest for Randersvej, der bl.a. omfatter lokalplanområdet, anvendes 
arealerne primært til jordbrugsformAI. 

Mod  nord i lokalplanområdet  ligger  kolonihaveforeningen  "Humlehaven". 
Mellem denne forening og delområde I findes et jorddepot for let forurenet jord, 
der samtidig fungerer som en stajvold  mod kolonihaveomrtldet. 

Terrænet i lokalplanområdet falder mod nord, og der  er en hajdeforskel på ca. 20 
m fra rundkarslen til områdets nordlige afgrænsning. Gennem lokalplanområdet 
forlaber en mindre graft. Graften er  ca. 1,5 m dyb  og kun periodevis vandfarende. 

Ud over kolonihaveområdet er den eneste bebyggelse inden for lokalplanområ- 
det landbrugsejendommen "Mariedal", der ligger i områdets sydlige del. Denne 
forudsættes nedrevet. 

Lokalplanområdets  endelige  afgrænsning mod  rundkarslen,  Randersvej  og 
Saftenvej, vil  blive fastlagt i forbindelse med den matrikulære berigtigelse af de 
ekspropriationsforretninger, der gennemfartes i forbindelse med etablering  af 
den nye Saftenvej. 

Planens  baggrund 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et onske om  at åbne mulighed for et 
attraktivt beliggende  erhvervsområde for facadeorienterede virksomheder og 
med  en  god trafikal beliggenhed. 
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Planens hovedtræk og mål 

I 

L 

Lokalplan8n muliggør en udbygning af området med erhverv i virksomheds- 
klasse 1-4 jf. kommuneplanens virksom hedsliste. Bebyggelsen skal udformes 
som facadeorienteret erhverv mod Randersvej og Saftenvej. 

Mod Randersvej skaber lokalplanen mulighed for etablering af publikumsorien- 
terede erhvew, som forhandler varer med et saerligt pladskravende arealbehov. 
Her tænkes på salg af tømmer, større bygningsmaterialer og biler. 

Lokalplanen disponerer området i 3 delområder: 

I 

II 

111 

Et erhvervsområde i den sydligste del af lokalplanområdet, hvor beliggen- 
heden muliggør facadelinier mod både Saftenvej og Randersvej. På grund 
af den fremtrædende placering lægges der vagt på den arkitektoniske 
bearbejdning af virksomhedernes facader mod vejene. Inden for området 
kan der foregå detailhandel for narmere bestemte arealkrævende butikker. 

Et område til rekreative formål, kolonihaver, hvor der lægges vægt på den 
karakteristiske lave kolonihavebebyggelse pA små grunde i grønne omgi- 
vetser og med fællesarealer. Området omkranses af en stnrjvold mod 
Søftenvej, erhvervsom rådet og Randersvej. 

Et område til regnvandsbassin, støjvolde og grønne arealer. 

1 

I 

Erhvervsområdet se. ...-” Saftenvej og Skejby 
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Bebyggelsens placering og udseende 

Bebyggelsen i delområde I skal fremtræde i en god arkitektur, og det skal sikres 
at  den fremstår i en harmonisk helhed mod Randersvej og Saftenvej. 

Facadebyggelinierne  og  områdets  beplantning  skal  medvirke til at skabe et 
samspil mellem bygninger og landskab. Endvidere skal beplantningen medvirke 
til at  området fremstår som en helhed, også når  det kun delvist  er  udbygget. 

For at sikre en vis helhedsvirkning i området fastsætter lokalplanen bestemmel- 
ser om bygningers  ydre fremtræden. Lokalplanen åbner dog  mulighed  for, at 
Magistratens 2. Afdeling kan tillade afvigelser, hvis man efter en konkret vurde- 
ring af  et velbelyst projekt finder at lokalplanens intentioner opfyldes. 

Lokalplanområdets placering i Egådalen giver  det en lav beliggenhed i forhold til 
omgivelserne. Dette opleves især,  når  området ses fra nord og syd og betyder, at 
tagfladerne bliver en vigtig del af områdets udtryk. Der skal derfor lægges vægt 
på udformningen af tagpartier, så bebyggelsen fremstiir som en helhed, når den 
opleves "ovenfra". Bearbejdningen gælder ogsii tagfladernes tekniske installa- 
tioner, således at bygningerne ikke påvirker omgivelserne med et rodet og  til- 
fældigt  udtryk, når området ses fra Lisbjerg eller  Skejby. 
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Veje, stier og parkering 

Området skal trafikbetjenes af  en ny adgangsvej fra Randersvej. Den nuværende 
adgangsvej til haveforeningen nedlægges, og  der etableres en fælles adgangs- 
vej,  der både betjener erhvervsområdet og haveforeningen. I forbindelse  med 
adgangsvejen etableres der en svingbane på Randersvej. 

Det interne vejnet i erhvervsområdet fastlægges i forbindelse med områdets 
udbygning, mens det interne vejnet i haveforeningen fastholdes, som det er i 
dag. Fra det interne vejnet skal der være adgang til regnvandsbassinet. 

For at sikre trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, etableres der forbin- 
delse til områdets gang- og cykelstier ved rundkarrslen. 

Arealudlæg til parkeringsformål i lokalplanområdet skal være i overensstem- 
melse med "Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune", 
som  fås på Kommuneinformation. 

Parkeringspladser, skal fremstd med et pænt præg, hvorfor pladserne befæstes 
og opdeles med beplantning. 

Beplantning  og  friarealer 

Lokalplanomriidets beplantning langs S~ftenvej og Randersvej skal ske efter en 
samlet plan, så erhvervsomrAdet opnAr en  god helhedsvirkning med det omgi- 
vende landskab. 

Lokalplanen fastlægger en række markante beplantningsgrupper langs Saften- 
vej og Randersvej. Beplantningen langs Sarftenvej afsluttes mod vest i en tættere 
beplantning, der afgrænser  det grarnne område sydvest for haveforeningen 
Humlehaven. 

I erhvervsomrAdet (område 1) tilplantes vejene med alletræer, mens jordvolden 
syd og ost for haveforeningen tilplantes med  en beplantning, der på en del af 
strækningen tager hensyn til harjspændingsanlægget. 

I det rekreative omrdde (omrdde I I I ) ,  hvor der  er mulighed for at indrette et regn- 
vandsbassin, vil  beplantningen i artsvalg og udformning  understrege naturen 
omkring Egåen. 

På modstående side er vist en illustration af hvordan det kommende erhvervs- 
område kan komme til at fremtræde. 
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Dette  afsnit  indeholder  bindende  bestemmelser  om  arealernes 
anvendelse, bygningers og vejes  udformning  m.v. 

Form& 
Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 

at der udlægges et ca. 12 ha stort areal, der kan  anvendes  til 
erhvervsformål for facadeorienteret erhverv, 

at der reserveres areal til rekreative formål som kolonihaver, 

at der kan  etableres et regnvandsbassin og  starjvolde inden for 
om rådet, 

at færdselsarealerne  udformes  således, at færdslen  kan  foregå 
sikkert og funktionelt, og  der kan udformes veje og  parkerings- 
arealer i en smuk helhed med bygninger og landskab, 

at beplantning  og  gronne områder indgår som en del af områdets 
struktur, 

at der kan  opnås en god arkitektonisk helhed  såvel  bygningerne 
imellem som med landskabet, 

at miljakonflikter imardegås såvel inden for området som i forhold til 
omkringliggende områder, og 

at erhvervsområdet overfores fra landzone til byzone. 

Omriide  og  opdeling 
Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist pA lokalplankortet, og  omfat- 

ter, jf. matrikelkortet, folgende matrikelnumre: 4c,  4h, 7e  og 79  samt del 
af matrikelnumrene 4a,  7a,  8b, 27a og umatrikuleret vejareal "h" alle af 
Skejby, Arhus  Jorder  samt  alle  parceller, der efter  den  01.07.96 
udstykkes i området. Se fodnote'. 

Lokalplanområdets endelige og  præcise  afgrænsning mod Randers- 
vej,  Sraftenvej samt mod rundkrarslen, vil  blive fastlagt ved en matriku- 
lær berigtigelse. Se fodnote'. 

Stk.  2. Lokalplanomriidet er opdelt i områderne I, II og 111 som vist på  lokal- 
plankortet. Se fodnote 1. 

I tvivlstilfælde  defineres  den  nsjagtige  grænse af Magistratens 2. Afdeling. 
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Stk. 3. Med den offentlige bekendtgarelse af byrddets endelige vedtagelse af 
lokalplanen er delomrdde I jf. lokalplankortet og overfart fra landzone 
til byzone. 

Stk. 4. Der er landbrugspligt på matr. nr. 7a, 4a og  8b  alle Skejby, Århus 
Jorder. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugs- 
lovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fod- 
note *. 
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5 3. Anvendelse 
Omrdde I 

Stk. 1. Området er udlagt til erhvervsformål. 

Stk. 2. I området må  kun opfrares eller indrettes bebyggelse  til  eller udraves 
erhverv  som fralgende: 

Mindre  industri-,  værksteds-,  service-,  udstillings-, lager- og  engros- 
virksomhed. 

Området kan  desuden  anvendes  til  kontor-, undervisnings- og  konfe- 
rencevirksomhed,  liberale  erhverv  samt  mindre  butikker til salg af 
egne  produkter - dog ikke fardevarer - i tilknytning til en  virksomheds 
produktionslokaler. Eventuelle butikker mA ikke gives et bruttoetagea- 
real der overstiger 300 m2. Der kan  desuden  etableres  en  mindre 
kioskvirksomhed på maksimalt 100 m2 bruttoetageareal i området.  Det 
samlede butiksareal i delområdet må ikke overstige 5000 m? 

Virksomheder  må kun etablere sig i omrAdet, hvis de er medtaget  på 
listen side 22. 

I forbindelse med generelle revisioner af virksomhedslisten kan andre 
virksomheder etablere sig i området. 

Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at andre  virksomheder kan etable- 
re sig i området. Det forudsætter, at virksomhederne efter en konkret 
vurdering af produktions- og miljartekniske forhold kan sidestilles  med 
de i listen nævnte virksomheder,  samt  at virksomhederne er forenelige 
med lokalplanens formål jf. 1. 

Stk. 3. Inden for området langs Randersvej,  som  vist med særlig signatur på 
lokalplankortet,  kan der  opfrares eller indrettes bebyggelse  til  salg af 
særligt pladskrævende varegrupper - f.eks.  tammer, strarre bygnings- 
materialer  og  biler. Det maksimale  bruttoetageareal for den enkelte 
butik m& ikke overstige 1000 m*, og det samlede  bruttoatageareal til 
salg mci i delområdet ikke overstige 4000 m*, 

Stk. 4. Magistratens 2. Afdeling kan efter en konkret vurdering tillade, at  der i 
tilknytning til den enkelte virksomhed opfarres eller indrettes en bolig  til 
portner eller vagtmand til varetagelse af  nardvendige drifts-  og  sikker- 
hedsmæssige opgaver. 

Stk. 5. Området  kan  desuden  anvendes  til  offentlige formål, institutioner  og 
lignende,  der med  hensyn til miljrafralsomhed og belastning ikke adskil- 
ler sig fra anden tilladt erhvervsvirksomhed i området. 

Omrdde I I  

Stk. 6. Områdets  anvendelse fastlægges til rekreative formål som kolonihaver 
og lignende. 
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Stk. 7. 

Stk. 8. 

Stk. 9. 

§ 4. 
Stk. 1. 

Stk. 2. 

§ 5. 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Arealet må kun  anvendes  til  kolonihaver og  til  anlæg af de  dertil 
hrarende veje  og fællesanlæg f.eks. festplads,  legepladser,  parke- 
ringspladser m .v. 

Områdets  anvendelse  fastlægges til regnvandsbassin, strajafskær- 
mende jordvolde, grernne områder og vej. 

Fællesbestemmelser for lokalplanomr6det 

Placering af mindre bygninger til kvarterets  tekniske  forsyning  skal 
godkendes af Magistratens 2. Afdeling. 

Eksisterende 150/60 kV luftledning Hasle-Mollerup, der er indtegnet 
på lokalplankortet, er sikret ved tinglyste deklarationer. 

Udnyttelse af arealerne under og i nærheden af hsjspændingsluftled- 
ningerne er begrænset af den til enhver tid gældende stærkstrsmsbe- 
kendtg~relse. 

Udstykning 
ingen  grund i område I må udstykkes med en strarrelse mindre end 
5.000 m*. 

Grunde med facade mod  Ssftenvej eller Randersvej må ikke udstyk- 
kes med en facadelængde mindre end 50 m. 

Trafikforhold 
Se fodnote 3 

Der må kun etableres vejadgang for lokalplanområdet til Randersvej 
pkt. A,  som angivet på lokalplankortet. 

I 

Der skal sikres vejadgang til område II fra Randersvej via lokalplanom- 
rddets interne vejnet - fra vej A - B til punkt C - som  vist i princippet på 
lokalplankortet. Se fodnote 4. 

På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der  er udlagt til 

Adgangsvej A-B .......................................................................... 15 m bred 
Svingbane og sti langs  Randersvej ....................................... 1 O m bred 

3 l lokalplanomrildet skal der  reserveres  areal til parkering i henhold  til "Retningslinier for anlBg af 
parkeringsarealer i Arhus  Kommune". 
Eksisterende  vejadgang til Randersvej for matrikel 79, Skejby,  Arhus  Jorder, vil blive  nedlagt i henhold 
til vejlovgivningen. 
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Stk. 3. 

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Q 6. 
Stk. 1. 

Q 7.  

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3. 

Stk. 4. 

Stk. 8. 

Stk. 9. 

Nye veje udover de ovennævnte skal udlægges i en  bredde af mindst 
11,OO m. 

Der skal ved vejtilslutninger sikres de nadvendige  oversigtsarealer i 
henhold til "Byernes trafikarealer" udgivet af Vejdirektoratet. 

Der skal sikres adgang  til regnvandsbassin i område III for rensnings- 
karetaj. 

Teknisk  forsyning 
Nybyggeri i område I skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varme- 
forsyning  på  værkernes  til enhver tid  gældende betingelser. Se fod- 
note 5. 

Bebyggelsens  omfang  og  placering 
Omrhde I 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m& ikke overstige 40. 

På grunde  med facade til Randersvej og Saftenvej skal bebyggelsen 
placeres med en facade eller en del af en facade i den på lokalplan- 
kortet viste bebyggelsesregulerende linie. 

På grunde med facade til bade Randersvej og Saftenvej skal den arki- 
tektoniske  bearbejdning af facaderne mod de to veje svare til  hinan- 
den. 

Intet punkt af en  bygning må være harjere end 12 m over  terræn (målt i 
forhold  til eksisterende terræn, til et i forbindelse med  byggemodnin- 
gen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt 
niveauplan). 

Derudover vil skorstene  kunne opfarres i den af miljamyndighederne 
krævede, nadvendige  hajde. 

En starre  hajde  kan tillades på dele af virksomheden,  såfremt særlige 
hensyn til virksomhedens indretning eller drift nradvendiggarr det. 

OmrAde II 

Bebyggelsesprocenten for området under  et må ikke overstige 10. Se 
fodnote 6. 

Omrade 111 

Der må ikke opfares bebyggelse inden  for  området. 

5 I henhold til varmeforsyningsloven  kan der dispenseres  fra  tilslutningspligten til en kollektiv 
varmeforsyning,  sdfremt  mindst 50% af varmebehovet kan dækkes af procesvarme. En eventuel 
dispensationsans~gning  skal indsendes til Arhus  Kommunale Varker. 

6 For yderligere  bebyggelsesregulerende bestemmelser  henvises  der til: Lejekontrakt  mellem Arhus 
Kommune,  vlmagistratens 1. afdeling  og  Kolonihaveforbundets  Arhus  Kreds". 



Fællesbestemmelser for lokalplanomr6det 

Stk. 10. 

Q 8. 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3. 

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Stk. 6. 

Stk. 7. 

Stk. 8. 

Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyn- 
digheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn 
eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn, og ikke 
nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 

Bebyggelsens  udseende 
Omrhde I 

Bebyggelsen skal med  hensyn  til proportioner, tag- og facadeudform- 
ning,  materiale- og farvevalg  udformes på en  sådan  måde, at  der 
opnås en arkitektonisk og miljamæssig  tilfredsstillende  helhedsvirk- 
ning inden for området og med det omkringliggende landskab. 

Bebyggelse  skal  udformes  med  facadevirkning  mod  Saftenvej  og 
Randersvej. 

Bygninger  skal fremstå med  en  arkitektonisk  bearbejdet  facade  og 
udgsre  en harmonisk helhed mod Saftenvej og Randersvej 

Sekundære  bygninger  og  indhegnede  materielpladser  skal  udfares i 
harmoni  med  hovedbygningen  med  hensyn  til  materialer, farver og 
udformning. 

Bygningers tage  skal bearbejdes og gives en belægning, så bygnin- 
gen fremtræder med  en god arkitektur, når den opleves ovenfra. Se 
fodnote 7. 

Udvendige  tekniske  installationer  skal  bearbejdes i harmoni  med 
bygningens arkitektur, så de  fremtræder  som  en integreret del af byg- 
ningen. 

Bygninger skal opfsres i blank eller pudset murværk eller opfares i 
indfarvede betonelementer. 

Mindre bygningsdele kan udfares i zink, still, glas, træ, aluminium  eller 
fibercementplader. 

Ved fremlæggelse af  et velbelyst projekt kan Magistratens 2. Afdeling 
efter en  konkret vurdering tillade andre materialer anvendt. 

Skiltning  med  navn og bomærke må kun finde sted i et  omfang og 
med  en  placering afstemt efter bygningernes karakter og  efter omgi- 
velserne. I særlige tilfælde kan Magistratens 2. Afdeling give tilladelse 
til yderligere skiltning. 

Der m&  til  hver  virksomhed  kun  opsættes 1 skilt mod  Saftenvej  og 
Randersvej og 1 skilt mod parkeringsplads. 

7 P& grund af det  kuperede  terræn vil det  være  muligt  at  iagttage  store  ubearbejdede  tagflader, hvis ikke 
der  tages hnjde herfor.  Det  gælder  primært, n& man  kommer  sydfra  eller  nordfra  ad  Randersvej. 



12 

Stk. 9. 

Stk. 10. 

§ 9. 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3. 

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Q 10. 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Udendars antenner må kun  opsættes  med  tilladelse fra Magistratens 
2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. 

Omrade I I  

Bygninger skal opfrares i træ, og tagmaterialerne må ikke være blanke 
eller reflekterende. 

Hegn og beplantning m.m. 
OmrAde I 

Der skal  etableres  træplantninger  langs  fællesveje.  Beplantnings- 
planer skal godkendes af Naturforvaltningen, Magistratens 1. Afdeling. 

Arealerne mellem  de bebyggelsesregulerende linier  og  Saftenvej  og 
Randersvej må ikke under nogen form benyttes til gårdsplads, oplags- 
plads, skiltning, reklamering eller lignende,  ligesom  der  ikke må opstil- 
les skure og  boder hverken varigt  eller midlertidigt. 

På de  ovennævnte arealer skal der etableres beplantninger  på min. 
650 m2 pr. plantning  med en  indbyrdes afstand på max. 35 m som  vist 
på lokalplankortet.  Plantevalget  skal bestil af danske  skovtræarter. 
Planer herfor skal godkendes af Magistratens 1. Afdeling, Naturforvalt- 
ningen. 

Den på lokalplankortet  viste  bevaringsværdige  beplantning må  kun 
fjernes efter tilladelse fra Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. 
Se  fodnotes. 

Oplagring  uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tætheg- 
nede gårdarealer må ikke finde sted. 

Omrdde 111 

Området  skal  beplantes i overensstemmelse  med  principper  for et 
grant naturområde. Beplantningsplaner for området skal godkendes af 
Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. 

Starjforhold 
Traf i kstnrj 

Ved opfarelse af bebyggelse til kontorformål  skal det sikres, at det 
konstante  udendars  stajniveau  hidrarende fra vejtrafikstraj ikke  over- 
stiger 60 dB(A) på dagnbasis. Det skal endvidere sikres, at det kon- 
stante indendars stajniveau ikke  overstiger 30 dB(A) på dragnbasis. 

Ved opfarelse af bebyggelse til undervisningsformiil i område I skal 
det sikres, at  det konstante udendars stajniveau hidrarende  fra vejtra- 
fikstraj på mindst 1 facade ikke overstiger 55 dB(A) på dognbasis. Det 

8 Hvis  bevaringsværdig  beplantning  tillades  fjernet,  vil  det  normalt  blive  modsvaret  af et krav 
om genplantning. 
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Stk. 3. 

Stk. 4. 

5 11. 

Q 12. 

skal endvidere sikres,  at  det konstante indendars stajniveau, som vej- 
trafikstaj påfarer bebyggelsen ikke overstiger 30 dB(A) pA dagnbasis. 

Det skal sikres,  at  det konstante udendars stajniveau, som vejtrafikstaj 
påfarer  kolonihaver  og  udendars  opholdsarealer,  ikke overstiger 55 
dB(A) pB  dragnbasis. 

Virksomhedsstarj 
Ved etablering af virksomheder  skal  det  sikres,  at  virksomhederne  ikke 
påfarer omgivelserne et stajniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der  er gældende i henhold til kommuneplanens stajbestemmelser. 

Særlige forudsætninger for ibrugtagen af 
ny  bebyggelse 
Ny bebyggelse på den enkelte parcel må ikke tages  i  brug, far: 

Den i 5 9 krævede beplantning på parcellen er etableret. Se fodnote 9. 

Den i 6 nævnte  tilslutning  til Århus Kommunale Værker, varmefor- 
syningen,  har  fundet  sted. 

Den i 5 5 nævnte adgangsvej og svingbane ved Randersvej er etable- 
ret, og den eksisterende adgang for  matr.nr.  79,  Skejby, Århus Jorder 
er nedlagt. 

Tilladelser  eller dispensationer fra andre 
myndigheder 
Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer 
af eksisterende lovlige forhold, far der  er  opnået tilladelse hertil fra: 

Århus Amt, Vej- og Trafikomradet vedr. den tekniske udformning af 
den nye vejtilslutning ved Randersvej. 

Arhus Amt,  Natur og Miljra, Depotafdelingen vedr. tilladelse til jordar- 
bejder i stajvold, herunder retablering i forbindelse med ny vejadgang 
for matr.nr. 7g,  Skejby,  Århus  Jorder. 

S4fremt der anskes  omlægning,  rarlægning eller lignende af  det pri- 
vate  vandlab  "Vandlabet  fra  Skejby", vil dette  kræve  godkendelse i 
henhold til Vandlabsloven. 

Naturbeskyttelsesloven vedrarende anlægsarbejder indenfor åbeskyt- 
telseslinien. 

9 SAfremt beplantningen ikke hensigtsmæssigt kan færdiggmes forinden  ibrugtagen af bebyggelse, vil 
der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun 
mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her  beskrives  lokalplanens  forhold til kommuneplanen og anden 
planlægning, som vedrarrer  lokalplanen. 

Kommuneplanen 

Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har  været  den kommuneplan, som 
byradet  har vedtaget. 

Omstaende kort er  et udsnit af kommuneplanens  rammekort for  den aktuelle 
bydel og lokalplanområdet er som vist beliggende i rammernes omrade 26.01.15 
ER,  26.00.04  NA og 26.00.06 RE. Lokalplanområdet er  som helhed beliggende i 
landzone. 

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen for erhvervsarealer, skete 
der en teknisk redaktionel  fejl, idet rammebestemmelserne for delområderne 
26.01.13 ER og 26.01.15 ER blev byttet om. 

Da det eksisterende  erhvervsomrade rast for  og langs Randersvej  indeholder 
detailhandelsbutikker  med  store arealbehov - Ikea,  Ilva,  automobilforretninger 
m.v. - og da  tilsvarende arealer langs Randersvej i lokalplanomrtidet  vil være 
attraktive til lignende arealkrævende detailhandelsformål, ranskes  det at kommu- 
neplanens bestemmelser om forbud  mod detailhandel i omrtidet udgiir. 

Lokalplanen kan derfor kun  gennemfares i den foreliggende udformning  efter 
byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 

Den nradvendige ændring af kommuneplanen srages  gennemfrart ved  Tillæg nr. 
110 til Kommuneplanen for Århus Kommune. Tillægget  er  gengivet p& side 20. 

Anden fysisk planlægning 

Harjspændingsledning Hasle - Mollerup 

Lokalplanomradet  gennemskæres af en 150 kV hrajspændingsledning, der er 
omfattet af lokalplan 169. 

Nærværende  lokalplan  nr. 538 respekterer lokalplan 169 for  hrajspændingsan- 
lægget. Bebyggelse  og  anlæg skal derfor ske  under hensyntagen til de til enhver 
tid gældende bestemmelser i stærkstrramsreglementet. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos ledningsanlæggets ejer I/S Midtkraft, 
Spanien  19, 8100 Århus C. 

Naturbeskyttelsesinteresser 

Lokalplanen kræver  ophævelse  af  Naturbeskyttelseslovens Abeskyttelseslinie, 
da en del af kolonihaveområdet og det kommende regnvandsbassin ikke  over- 
holder den nradvendige afstand p& 150 m fra  Egå. 
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Overordnede vej- og stiforhold 

Det nye erhvervsområde og havekolonien  "Humlehaven"  skal  betjenes ti l  
Randersvej ad en ny fællesadgang, idet  der  efter krav fra amtet kun  må være  en 
vejadgang til Randersvej til betjening af lokalplanområdet. Det betyder, at  vejad- 
gangen til kolonihaveområdet  skal nedlægges, og at  der skal etableres en ny 
vejadgang i forbindelse med byggemodningen  af erhvervsområdet. 

Der  vil  være god adgang til lokalplanområdet fra det  overordnede vejnet. Den 
Jyske Motorvej uden  om  Århus  er anlagt, og der  er etableret et  fuldt tilslutnings- 
anlæg (udformet som  et B-anlæg) mellem motorvejen og  Saftenvej  med en 
beliggenhed ca. 2 km vest for Randersvej. Saftenvej er  udbygget til en 4-sporet 
vej  med  midterrabat  og  cykelstier og er  blevet  forlagt med tilslutning ved 
Randersvej  sydast  for lokalplanområdet ved Skejby Nordlandsvej, hvor der  er 
anlagt  en rundkarsel. 



16 

kokalplanområdet vil således have  adgang  til  den  Jyske Motorvej, direkte for- 
bindelse til  Århus  Havn og forbindelse mod Djursland via Skejby Nordlandsvej 
og Viengevej. 

I den overordnede vejplanlægning indgår en motorvejsforbindelse fra den Jyske 
Motorvej  til  Djursland i Lisbjerg-Skadstrup-linien.  Ost for Randersvej er 
Motorvejen byggeliniesikret, hvilket dog ikke er tilfældet vest  for  Randersvej, hvor 
motorvejen er planlagt anlagt i Saftenvejs oprindelige trace. 

Efter åbningen af den  Jyske Motorvej uden om Århus er trafikken på denne 
strækning registreret til ca. 14.000 pr. dagn. På Randersvej ved lokalplanområ- 
det udgar trafikken ca. 6.000 biler pr. dagn  og p& Softenvej ca. 8.000 biler pr. 
dragn. 

Der  er i lokalplanen sikret adgang for stitrafikanter til det overordnede stisystem 
uden for lokalplanområdet. 

Vejbyggelinier m.m. 

Der er pålagt  byggelinier  langs  Randersvej  og  langs  Saftenvej.  Langs 
Randersvej er byggelinieafstanden 173 m fra vejmidte, og langs den  udbyggede 
Saftenvej er byggelinieafstanden 25,O m fra vejmidte. 

Langs Saftenvej, der er en hovedlandevej med Vejdirektoratet som vejbesty- 
relse, og langs Randersvej, der  er  en  landevej med Arhus Amt  som vejbestyrel- 
se,  er  der  pålagt servitutter om adgangsbegrænsning. Påtaleberettiget med hen- 
syn til vejbyggelinier og adgangsbegrænsning er vejbestyrelsen. 

Detailhandelsforhold 

I henhold til Lov  om Planlægning (detailhandel m.v.) er  der pålagt begrænsnin- 
ger i mulighederne for  at  opfrare erhvervsbyggeri med detailhandel. 

Loven medforer, at  der skal fastsættes rammer for  planlægningen af placeringen 
af butikker, og der kan som hovedregel ikke udlægges arealer til butiksformål, 
inden en overordnet planlægning er  vedtaget. 

I lovens 5 3 er  der fastsat overgangsbestemmelser for kommune-  og lokalplan- 
lægningen. Herefter kan forslag til  kommuneplantillæg  og lokalplaner kun  inde- 
holde mulighed for etablering af butikker, der alene forhandler særlig pladskræ- 
vende varegrupper, der ikke kan indpasses i de centrale byområder af en by 
eller en bydel, samt  mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en 
virksomheds produktionslokaler. 

Efter overgangsbestemmelserne  kan der ikke planlægges for bruttoetagearealer 
for de enkelte butikker på mere  end 3000 m2 til dagligvarer eller 1000 m* til 
udvalgsvarebutikker, og det er præciseret, at pladskrævende varegrupper ikke 
omfatter store butikker med  mange varer eller butikker,  der forhandler både 
pladskrævende og ikke pladskrævende varegrupper. Særligt pladskrævende 
varegrupper er f.eks. tommer, strarre bygningsmaterialer og biler. Derimod er 
Varegrupper som f.eks.  t0j,  legetraj, babyudstyr, tvhadio, edb, foto, hårde hvideva- 
rer,  marbler,  boligtilbeharr og isenkram  ikke omfattet af begrebet. 
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Der  er derfor i lokalplanen indsat bestemmelser om, at den enkelte virksomhed 
maksimalt må  have et bruttoetageareal på 300 m* til salg af egne produkter. 
Herudover skannes det, at planen vil kunne rumme maksimalt 4 virksomheder 
med pladskrævende varegrupper, som hver må  have et bruttoetageareal på 
1000 m*. 

Vandlab 

Det private vandlarb  "VandIrabet fra Skejby" forlarber gennem lokalplanområdet 
frem til Egå. I forbindelse med byggemodningen af erhvervsområdet kan det vise 
sig nadvendigt at omlægge det p& en del af strækningen. Såfremt dette bliver til- 
fældet, vil det kræve godkendelse i henhold til Vandlarbsloven. 

Miljaforhold 

Lokalplanens bestemmelser om  miljarforhold  er omfattende, og i nogle tilfælde 
kan det være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad  de betyder for en 
bestemt ejendom. 

Miljarkontoret kan bistå med nærmere vejledning om disse forhold. 

Regulering af miljaforhold- i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne er 
farrst og fremmest udtrykt i 5 3, hvor det fastlægges, hvad de forskellige dele af 
erhvervsområdet må anvendes til. 

Virksomhedsklassificering 

Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med  baggrund i en virk- 
somhedsklassificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter 
deres miljarbelastning af omgivelserne, Anvendelsesbestemmelserne er endvi- 
dere konkretiseret i en liste over de virksomhedstyper, der må være i lokalplan- 
om rådet. 

Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomhe- 
ders milj~forhold, hvor klassificeringen (miljarbelastningen)  er udtrykt ved forskel- 
lige  anbefalede  beskyttelsesafstande til forureningsfarlsomme funktioner  og 
arealanvendelser. 

Klassificeringen bygger p& nuværende og normale forhold med hensyn til udslip 
fra virksomheder,  produktionsmetoder og forureningsbegrænsning.  Der  kan 
derfor, for den  enkelte virksomhed, være konkrete  og  specielle forhold, der 
berettiger til en anden klassificering  end den angivne - f.eks. i form af  at der 
anvendes forureningsbegrænsende teknologi ud over det almindelige. En virk- 
somhed kan eventuelt satse bevist på en anden klassificering ved en vis milja- 
mæssig indsats. 

Jf. 3, stk. 2, kan Magistratens 2. Afdeling saledes, efter en konkret vurdering af 
en virksomheds produktions- og miljartekniske forhold, godkende en klassifice- 
ring af virksomheden, der afviger fra den generelle virksomhedsklassificering. 

Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljarteknologi,  m.m. vil 
der med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomheds- 
klassificeringen. 
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Stnrjforhold 

De starjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsj- 
bestemmelser. 

Traf i kstarj 

Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstsj fra Randersvej og  Sraftenvej. 

På baggrund af den nordiske beregningsmodel for  vejtrafikstraj  er  strajniveauet 10 
m fra midten af Ssftenvej beregnet til 73 dB(A) på dsgnbasis  og  til 66 dB(A) på 
dsgnbasis fra midten af Randersvej. 

Område I i lokalplanområdet er bl.a. planlagt udnyttet til  kontor- og undervis- 
ningsformål. Af kommuneplanens  stsjbestemmelser fremgår det, at  kontorbe- 
byggelse og  bebyggelse  til undervisningsformål ikke må  påfsres et strajniveau 
der overstiger henholdsvis 60 og 55 dB(A) pA dragnbasis. Når særlige forhold 
taler for  det, vil der kunne forekomme afvigelser herfra. I sådanne tilfælde må det 
ved facadeisolering sikres, at  det indendsrs stsjniveau ikke overstiger 30 dB(A). 

For at sikre en rimelig udnyttelse af lokalplanområdet er kommuneplanens lem- 
pede starjbestemmelser taget i anvendelse for eventuel bebyggelse til undervis- 
ningsformål, s4ledes at det udendsrs starjniveau ikke overstiger 55 dB(A) på 
mindst en  facade og det indendrars  strajniveau ikke  overstiger 30 dB(A). De 
pålagte bebyggelsesregulerende linier i lokalplanen sikrer dette. 

Af kommuneplanens stsjbestemmelser fremgår det, at kolonihaver og udendarrs 
opholdsarealer ikke m& pilfsres et stsjniveau der overstiger 55 dB(A) på dsgn- 
basis. 

Idet der allerede  ved lokalplanens udarbejdelse er etableret en  jordvold langs 
med Randersvej og Hestebjergfaldet forventes kolonihaveområdet ikke at være 
belastet af et  starjniveau der overstiger kommuneplanens stsjbestemmelser. 

Virksomhedsstrzrj 

Virksomheder, der etablerer sig i lokalplanområdet, må ifralge lokalplanens 5 10 
ikke påfsre omgivelserne et  strajniveau,  der overstiger visse grænseværdier. 

Grænseværdierne fastsættes i forhold til lokalplanområdet og til naboområderne 
afhængig af disse områders eksisterende og planlagte anvendelse. 

Grænseværdierne for virksomhedsstsj er  vist i farlgende  skema. Værdierne angi- 
ver  det maksimale stsjniveau, som  den enkelte virksomhed skal overholde, både 
inden for lokalplanområdet og i naboomrilderne uden for lokalplanområdet. 

Hverdage 7-1  8 
Lordage  14-22  Lordage  7-1 4 

Alle  dage  22-07 Hverdage  18-22 

S0n- og  helligdage  7-22 
l lokalplanomridet, omrsde l 60 60 
l kolonihaveomridet, omrade I l  40 45 

60 l erhvervsomridet ost for Ran- 
dersvej 

60 
35 

60 60 
~- 



19 

Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), forudsættes målt uden for virksomhe- 
dens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er gennemsnits- 
værdier  over visse tidsrum inden for de angivne dagnperioder. 

Nærmere oplysninger om grænseværdierne er angivet i Miljastyrelsens vejled- 
ning nr. W 9 9 4  om ekstern staj i virksomheder. 

Ovrige miljnrforhold 

Inden for lokalplanen  findes et jorddepot for letforurenet jord. Jorddepotet er 
udformet som en stajvold mod kolonihaveområdet og godkendt jf. lov om milja- 
beskyttelse kap. 5. 

Kollektiv trafik 

Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området fra Århus Sporveje af busru- 
terne 54, 117  og 118. Etablering af busstop vil ske efter vurdering af behovet af 
Magistratens 5. Afdeling. 

Teknisk forsyning 

Elforsyning sker  fra: Energiselskabet ARKE  A.m.b.a. 
G renhej 55 
8200 Århus N 

Vand- og varmeforsyning sker  fra:  Arhus Kommunale Værker 
Bautavej 1 
8210 h h u s  V 

Kloakforsyning sker ved: Miljakontoret 
Silkeborgvej 260 
8230 Åbyhaj 

Spildevand  skal  afledes via eksisterende spildevandsledning i lokalplanområ- 
dets nordlige afgrænsning til Egå Renseanlæg, hvor der  er kapacitet til stede. 

Regnvand  skal  afledes  via regnvandsbassin i lokalplanområdet til det private 
vandlab  "Vandlabet  fra Skejby'' der gennemskærer lokalplanområdet  og har 
forbindelse til Egå. Regnvandsbassinets kapacitet kan oplyses ved henvendelse 
til Miljakontoret. 

Energi: Energicentret i Århus 
Frederiksgade 26 
8000 Arhus C, og 

Energiselskabet ARKE  A.m.b.a. 
Grenåvej 55 
8200 Århus N 

kan være behjælpelig med at gennemgå et bygningsprojekt og komme med for- 
slag til hvordan forbruget kan reduceres. 
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TILLÆG NR. 110 TIL KOMMUNEPLANEN 

Jævnfor  afsnittet om kommuneplanen  ændres  kommuneplanens  rammebe- 
stemmelser  som folgende: 

På grund af den fsromtalte tekniske redaktionelle fejl i kommuneplanen ombyttes 
rammebestemmelserne for delområderne 26.01.13  ER og 26.01.15  ER. 

Rammebestemmelsen om forbud mod at kunne  placere detailhandel i området 
udgår. Der sker ligeledes en tilpasning af erhvervsomradets grænse mod nord, 
så den  svarer til de faktiske forhold. 

Rammebestemmelserne for området - udover kommuneplanens generelle ram- 
mer - vil herefter være: 

Delomriide 26.01 .l 5 ER 

Virksomhedsklasse: 1 - 4 .  

Maksimal bygningshajde: 12 m. 

Maksimal bebyggelsesprocent: 40. 

Andre bestemmelser: 

1 .  På ejendomme ud  mod  Ssftenvej  og Randersvej skal bebyggelsen opfarres 
med facadevirkning. 

2. Bebyggelse, terrænbehandling og beplantning  skal  tilpasses landskabets 
helhedspræg under særlig hensyntagen til de omkringliggende naturområ- 
der. 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Lokalplanens  retsvirkninger 

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

Dette indebærer, at hvis en ejendom onskes bebygget, udstykket eller anvendt 
på en anden miide end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 

Lokalplanen medfarer derimod ikke pligt til at opfore  de bygninger, anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen, og en eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte 
uændret. 

Hvis det  er af væsentlig betydning for  at  få planen f ~ r t  ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
Planlægning, 5 47. 

Lokalplanen  indeholder i 5 2 bestemmelse om,  at lokalplanens  delområde I 
overfores til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af Lov om Frigorelses- 
afgift. 

Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter 
bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 

Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid 
med principperne i planen. 

Når en dispensation berorer omboendes interesser, skal disse underrettes om 
den  påtænkte  dispensation  og  have 14 dages  frist til at fremkomme  med 
bemærkninger herom, for dispensationen eventuel gives. 

Videregående afvigelse fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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VIRKSOMHEDSLISTE 

Forklaring til listen 

Listenr.: 
Et bogstav + et tal, f.eks. A8, betyder, at virksomheden er optaget  under punkt A8 
på listen over godkendelsespligtig virksomhed, dvs. virksomhed som forudsætter 
godkendelse efter kapitel 5 i miljabeskyttelsesloven. (Bekendtgarelse nr.  794 af 
9. dec. 1991). 

Andet 
REG betyder, at virksomhedens forurening kan reguleres med hjemmel i 5 42 i 
miljrabeskyttelsesloven. 

BRA betyder, at virksomheden er omfattet af en branchebekendtgarelse, som 
fastsætter nærmere bestemmelser for indretning og drift af virksomheden. 

Et bogstav + et tal, f.eks.  A54, betyder, at virksomheden er omfattet af anmelde- 
ordningen (bekendtgarelse nr. 367 af 10. maj 1992). 

Liste 

Virksomhedens art 

Klasse 1 
Mindre butikker til salg af egne produkter i til- 
knytning til en virksomheds produktionslokaler. 
Salg af fadevarer m&  dog  kun finde sted i for- 
bindelse med kioskvirksomhed. 

Kontorvirksomheder .............................................. 
Liberale erhverv ..................................................... 
Servicevirksomheder ............................................ 

Værksteder med butik ........................................... 

Klasse 2 
Bogbinderier ........................................................... 
Mindre butikker til salg af egne produkter i til- 
knytning til en virksomheds produktionslokaler. 
Salg af fradevarer må dog kun finde sted i for- 
bindelse med kioskvirksomhed. .................... 
Elektrotekniske virksomheder ............................. 
Lager- og engroshandelsvirksomheder ............ 
Forarbejdning af jern, stAl eller metal ................ 
Fotografisk industri ................................................ 
Fotografisk industri ................................................ 
Guld- og sdvsmedjer ............................................ 

Hotel- og restaurationsvirksomheder ................. 

Undervisnings- og konferencevirksomheder ... 

Starrelser Listenr. 

* 

* 
* 
* 

<l O0 m2 * 
<l .O00 m2 film * 
<4.000 m2  billeder * 

* 

Andet 

REG 
REG 
REG 
REG 
REG 
REG 
REG 

REG 

REG 
A54 
REG 
A53 
REG 
REG 
A5 1 



Virksomhedens art Starrelser Listenr. 

Maskinfabrikker, maskinværksteder eller 
smedjer 4 0 0  m2 
Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier u/opl. midler 
Trykte kredslab, fremstilling af ............................. A8 
Vaskerier eller renserier, små 
Anden værksteds- og servicevirksomhed, der med 

* ................................................................... * .......... 

* ............................. 

hensyn til  miljsfslsomhed  og belastning ikke ad- 
skiller sig fra  andre klasse 2 virksomheder ...... 

Bekæmpelsesmidler, aftapning el. pakning ..... 
Klasse 3 

Benzinstationer uden vaskeanlæg .................... 
Brsdfabrikker eller engrosbagerier .................... 
Bygningssnedkerier .............................................. 
Detailhandelsvirksomheder  (dagligvarehandel 
dog  kun i forbindelse med kiosker) .................... 
Dyreklinikker og dyrehospitaler .......................... 
Lager- og engroshandelsvirksomheder ............ 
Fotografisk industri ................................................ 
Fotografisk industri ................................................ 
Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering .. 
Kemikalier m.v., aftapning eller pakning ........... 
Produktionsapoteker ............................................. 

Tekstilblegerier og -farverier, små ...................... 

Anden værksteds- og servicevirksomhed der med 
hensyn til miljaafralsomhed og belastning ikke ad- 
skiller sig fra andre klasse 3 virksomheder ....... 

Servicestationer uden reparation og vask ........ 

Transformatorer, fremstilling af ........................... 

Klasse 4 
Anodisering ............................................................ 
Autolakering eller undervognsbehandling ....... 
Autoværksteder ...................................................... 
Benzinstationer med vaskeanlæg ...................... 
Elektropolering ....................................................... 
Farve-, tilsætnings- eller hjælpestoffer, frem- 
stilling af ................................................................... 
Farve-, tilsætnings- eller hjælpestoffer, frem- 
stilling af ................................................................... 
Fiske- eller skaldyrprodukter, fremstilling af ..... 
Fiske- eller skaldyrprodukter, fremstilling af ..... 

Frugtsaft og -konserves, fremstilling af .............. 
Galvanisering ......................................................... 
Grantsager, vask eller rensning af ...................... 

Hundehandlere, - kenneler eller - pensioner ... 
KartoffelmelS- eller stivelsesfabrikker ................ 

Forarbejdning af jern, stål eller metal ................ 
Fremstilling af  madvarer ....................................... 

Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering .. 
Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering .. 

* 

D6 
* 

* 
* 
* 

>l .O00 m2 film * 
~4.000 m2  billeder * 
<l O0 t/år 

c6  kg op.m./h 

>3.000  t/år 

<3.000 Vår 
> 3.000 Vår 
2-3.000 t/år 
4 0 0  m2 
>500 kg/dag 
>l .O00 Vår 

>l .O00 Vår 
>l .O00 Vår 
100- 1 .O00 t/år 

* 
* 

D4 

E6 
A8 

* 

* 

A3 
* 
* 
* 

A3 

D5 

* 
F7 
* 
* 
* 
* 

A3 

E5 
* 

* 
* 

E13 
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Andet 

REG 
E5 1 

E60 
* 

REG 

* 

REG 
E56 
REG 

REG 
REG 
REG 
D55 
D55 
REG 
D56 

REG 
* 

* 
* 

REG 

* 
BRA 
BRA 
BRA 

* 

* 

D52 

F54 
A53 
F56 
E6 1 

E62 

E53 
REG 

* 

* 

* 

* 
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Virksomhedens art 

Kartonnage- eller papirvarefabrikker ................. 
Komposteringsanlæg ........................................... 
Konfektions- eller trikotagefabrikker .................. 
Kunststsberier ........................................................ 
Lager- /engroshandelsvirksomheder ................ 
Lædervare- eller skotsjsfabrikker ....................... 
Maskinfabrikker, maskinværksteder eller 
smedjer .................................................................... 
Metallisering af plastgenstande .......................... 
Overfladebehandling med lak ............................. 
Overfladebehandling, stavende .......................... 
Overfladebehandling, stsvende .......................... 
Protein, pektin eller enzymer, ikke industriel 
fremstilling ............................................................... 
Pulverlakeringsanlæg ........................................... 
Pulverlakeringsanlæg ........................................... 
Rebslagerier ........................................................... 
Rotations-, offset-, bog-  og serigrafiske 
trykkerier .................................................................. 
Servicestationer med reparation og vask ......... 
Spinderier eller væverier ..................................... 
Tarmrenserier ......................................................... 
Trykkerier på papirvare- eller kartonage- 
fabrikker ................................................................... 
Varm forzinkning ..................................................... 
Vaskerier eller renserier ....................................... 
Anden værksteds- og servicevirksomhed der 
med hensyn til  miljsfslsomhed  og belasning 
ikke adskiller sig fra andre klasse 4 virksom- 
heder ........................................................................ 

Starrrelser Listenr. 

<l00 tiår 

4 0 0  m2 

<6 kg opl.m./h 
>l O m2 areal 
<l O m2 areal 

>l0  m* areal 
<l0 m2 areal 

<6 kg opl.m./h 

<6 kg opl.m./h 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

A4 
* 

* 

A4 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

A3 * 

* 

Andet 

E58 
K53 
E59 
A5 1 
REG 
F59 

A53 
A55 
A52 

A52 

J51 

A52 
REG 

E5 1 
BRA 
E59 
F5 1 

E5 1 

E60 

* 

* 

* 

REG 
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Foranstående er vedtaget  som  lokalplan  nr. 538 i merdet den 5. november 1997 

-T*& 
Flemming Knudsen 

/ I  

i' Hans Schia~ 

Vedtagelsen af lokalplanen  er  offentliggjort  den 
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