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Luftfoto af lokalområdet
Lokalplanområdet er markeret med hvide prikker.
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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 vest for Skjoldhøj Kollegiet ved Brabrand.
Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 67 fra 1982, som udlægger området til rekreative friarealer.
Lokalplanområdet, der er ca. 19000 m2 stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone.

Beskrivelse af området
Lokalplanområdet er beliggende i et ubebygget terræn som ved lokalplanens udarbejdelse ligger hen som uopdyrket græsareal.
Mod vest grænser området op til True Skov og mod nord skråner det ned til den
grønne kile omkring Voldbæk Å. Mod syd afgrænses området af et erhvervsområde og mod øst af Skjoldhøjkollegiet.
Arealet er omfattet af en skovbyggelinie, der er udløst af True Skov.

Planens baggrund og mål
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra om at tilvejebringe et
kolonihaveområde med en attraktiv beliggenhed.
I området må kun indrettes eller opføres kolonihavehuse, dvs. bebyggelse der må
bebos i tidsrummet 1. april – 1. oktober. Uden for denne periode må kolonihaverne
kun benyttes i dagstimerne mellem kl. 05.00 – 22.00.

Planens hovedtræk
Som vist på illustrationsplanen indrettes området med maksimalt 29 havelodder
omkring et centralt placeret fælleshus. Fælleshuset skal indeholde toiletfaciliteter
samt tømningsordning for latriner for haveforeningen samt evt. badefaciliteter. Der
udlægges desuden arealer til parkering, fælles affalds-ø og fælles områder til ophold og leg.

Bebyggelsens udseende
Det enkelte kolonihavehus må ikke overstige 40 m2, mens fælleshuset må have en
maks. størrelse på 50 m2. Der må herudover opføres drivhuse/væksthuse på maksimalt 10 m2.
Ny bebyggelse skal opføres i træ, og højden må ikke overstige 4,0 m over terræn.
Lokalplanens indhold
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Illustrationsplan

Lokalplanens indhold
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Beplantning
Ubebyggede arealer udlægges til fælles opholds- og friarealer for haveforeningens
beboere, i princippet som vist på illustrationsplanen
Hegn må kun etableres som levende hegn. Såfremt der anvendes trådhegn skal
dette skjules i beplantning.

Veje og stier
Lokalplanområdet vejbetjenes fra øst via Spobjergvej, som også er adgangsvej til
Skjoldhøjkollegiet.
Der er via Spobjergvej forbindelse til stisystemet nord for lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v.

§ 1.

Formål
Lokalplanen har til hovedformål at sikre:
at området kun må anvendes til kolonihaveformål
at der oprettes en haveforening til at varetage fællesopgaver i området

§ 2.

Område og opdeling

Stk. 1.

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter
jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: del af matr.nr. 1b samt del
matr.nr. 1bc, begge af af Holmstrupgård, Brabrand samt alle parceller
der efter den 1. maj 2006 udstykkes i området. Se fodnote1

Stk. 2.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3.

Anvendelse

Stk. 1

Lokalplanområdet må kun benyttes til kolonihaveformål.
Helårsbeboelse er ikke tilladt.
Natophold i kolonihaverne må ske i perioden 1. april – 1. oktober.
Ophold herudover må kun ske i dagtimerne mellem kl. 5.00-22.00.

Stk. 2

Der må i området etableres fællesfaciliteter i form af fælleshus med toilet og tømningsordning for latriner samt evt. badefaciliteter.
Der må herudover etableres fælles lege- og opholdsarealer.

Fælles bestemmelser for lokalplanområdet
Stk. 3

1

Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri.

I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanens bestemmelser
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Matrikelkort mål 1:4000

Lokalplanens bestemmelser
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§ 4.

Udstykning

Stk. 1

Der må ikke udstykkes inden for lokalplanområdet.

Stk. 2

Kolonihavernes samlede antal må maksimalt være 29. Størrelsen på
den enkelte havelod må ikke overstige 400 m2.

Stk. 3

Områdets opdeling i lodder skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, og skal udføres i princippet som vist på illustrationsplanen.

§ 5.

Trafikforhold

Stk. 1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Spobjergvej (vej A-B-C), som vist
på lokalplankortet.

Stk. 2

På lokalplankortet er med raster vist de arealer der er udlagt til:
Vej A-B-C
Sti a-b, c-d, e-f, g-h

Stk. 3

7,0 m bred
3,0 m brede

Der skal udlægges 29 parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads
for hver havelod, hvoraf halvdelen eller 15 parkeringspladser skal anlægges.
Parkering skal placeres i mindre lommer langs lokalplanområdets vestlige skel, i princippet som vist på lokalplankortet.
Der skal sikres vendemulighed for renovationskøretøjer.

Stk. 4

Til sikring af lokalplanens bestemmelser skal et projekt for de i stk. 2-3
nævnte veje, stier og parkering godkendes hos Århus Kommune, Trafik
og Veje.

Stk. 5

Ved vejtilslutninger skal de sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf.
gældende vejregler.

§ 6.

Bebyggelsens omfang og placering m.m.

Stk. 1

Hver havelod må bebygges med maks. 10% af haveloddens areal inkl.
udhus + 15 m2 overdækket terrasse.
På hver havelod må desuden opføres et drivhus på maks. 10 m2.

Lokalplanens bestemmelser
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Stk. 2

Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne på lokalplankortet
dog således, at ingen bygning opføres nærmere skel mellem 2 lodder
end 2,5 m, ligesom afstand til skellet for haveforeningen skal være
mindst 3,5 m.

Stk. 3

Højden fra terræn til rygning på kolonihavehuse må ikke overstige 4,0
m. For drivhuse må højden ikke overstige 2,5 m.
Fælleshus

Stk. 4

Fælleshuset skal placeres centralt i området, som vist på lokalplankortet.
Fælleshusets etageareal må ikke overstige 50 m2 og bygningshøjden
må ikke overstige 4,0 m fra terræn til rygning.
Fælleshuset skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri.
Fællesbestemmelser for lokalplanområdet

Stk. 5

Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. 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.

§ 7.

Bebyggelsens udseende

Stk. 1.

Ny bebyggelse må opføres i træ.

Stk. 2

Tagflader må ikke være blanke og reflekterende.

Stk. 3

Bebyggelse må ikke indeholde ildsted eller brændeovn hvortil kræves
skorsten. Det er tilladt at indrette aftræk til gasradiator.

Stk. 4

Almindelige udendørs radio- og tv-antenner må, hvis de anbringes på
bygninger, højst rage 1,0 m op over bygningens højeste punkt.
Der må ikke opsættes parabolantenner.

§ 8.

Opholdsarealer, hegn og beplantning

stk. 1

Ubebyggede arealer bortset fra havelodder, færdsels- og parkeringsarealer udlægges til fælles opholds- og friarealer for haveforeningens
beboere, i princippet som vist på illustrationsplanen.

Lokalplanens bestemmelser
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Stk. 2

Fælles opholdsarealer skal fremstå grønne med græs og/eller anden
beplantning.

stk. 3

Hegn må kun etableres som levende hegn og skal bestå af danske løvfældende arter. Såfremt der anvendes trådhegn skal dette skjules i beplantning.

§ 9.

Støjforhold

Stk. 1.

Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen
og opholdsarealer, ikke overstiger 55 dB(A) på døgnbasis fra trafikstøj.

§ 10. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny
bebyggelse
Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før:
•
•

Der efter Århus kommune, Teknik og Miljøs Skøn er anlagt en passende del af de i § 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser.
Ligeledes skal det i § 3, stk. 2 nævnte fælleshus for haveforeningens beboere være etableret.

§ 11. Haveforening
Der skal stiftes en forening til at varetage medlemsinteresser i lokalplanområdet. se fodnote2

§ 12. Tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder
Uanset foranstående bestemmelse må der ikke foretages ændringer af
eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra:
- Skov- og Naturstyrelsen vedr. tilladelse til reducering af skovbyggelinien ved True Skov til 30 m. Se fodnote3.

2

Supplerende bestemmelser om haveforening findes i en deklaration, der ved lokalplanens endelige vedtagelse udarbejdes forlokalplanområdet.
3
Såfremt skovbyggelinien ikke reduceres til 30 m, forudsætter lokalplanen dispensation fra Århus
Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanens bestemmelser
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§ 13. Ophævelse af ældre lokalplan
Lokalplan nr. 67, som er vedtaget af Århus Byråd den 22. juni 1982 ophæves for det område som er omfattet af nærværende lokalplan ved
dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen.
Kommuneplanen
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt.
Kortet på modstående side er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område
24.01.09.RE og er i byzone.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Den resterende del af delområde 24.01.09.RE overføres ved kommuneplantillæg
nr. 96 til det tilstødende rammeområde 25.00.01.FB og tilbageføres til landzone

Hidtidig lokalplanlægning i området
Lokalplanområdet er omfattet af den gældende lokalplan nr. nr. 67, som er vedtaget af Århus Byråd den 22. juni 1982.
Denne lokalplan omfatter et større område mellem Anelystvej, Skjoldhøjparken,
Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjkollegiet og Sintrupvej og har bl.a. til formål at sikre, at
de eksisterende bydannelser i området afrundes og kædes sammen med de rekreative arealer omkring Voldbækken. Dette skal bl.a. ske ved at sikre, at et bystisystem gennem det rekreative område giver adgang udefra, og at et lokalt stisystem sikrer bekvem adgang fra de lokale boligområder.
Området, der er omfattet af nærværende lokalplan, er i Lokalplan nr. 67 udlagt til
rekreative friarealer.
Nærværende lokalplan medfører, at lokalplan nr. 67 ophæves for det område, som
er omfattet af nærværende lokalplan.

Overordnede vej- og stiforhold
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Spobjergvej, der via Sintrupvej giver adgang til
det overordnede vejnet.
Der er via Spobjergvej og Skjoldhøjkollegiet forbindelse til stisystemet nord for lokalplanområdet.

Naturbeskyttelsesinteresser
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie fra skovplantninger i True Skov
i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17. Lokalplanen forudsætter at Skov- og
Naturstyrelsen reducerer skovbyggelinien for lokalplanområdet til 30 m jf. lokalplanens §13.
Lokalplanen og andre planer
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Arkæologiske forhold
Moesgård Museum har i sommeren 2005 foretaget en prøveudgravning på
arealet, som ikke gav anledning til videre undersøgelser. Det kan dog ikke udelukkes at der i området kan være arkæologiske fund.
Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til
museet, jf. Museumslovens § 27.

Lokalplanen og andre planer
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Vandindvindingsinteresser
Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor Århus Kommunale Værker har
vandindvindingsinteresser. Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet.
Der tinglyses en deklaration for området med forbud mod brug af sprøjtemidler eller anden form for forurening, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.
Beboerne bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer såsom opløsningsmidler, olie- og benzinprodukter, som
er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en væsentlig
forureningsrisiko.

Miljøvurdering
I henhold til § 4 i lov om miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Støjmæssige forhold
Områdets beliggenhed medfører at støjbeskyttelse i henhold til Kommuneplanens
støjbestemmelser ikke er nødvendig.

Forureningsforhold – jord
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 1. august 2006 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet.

Overskudsjord/byggeaffald
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes
regulativ for Erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.

Kollektiv trafik
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af buslinje nr. 15, som har endestation ved Skjoldhøjkollegiet.

Teknisk forsyning
•

Elforsyning sker fra Galten Elværk, Smedeskovvej 55, 8464 Galten

•

Varmeforsyning:

Lokalplanen og andre planer

Da lokalplanområdet er udlagt til rekreative formål
i form af kolonihaver, vil området ikke blive tilkob
let varmeforsyning, men der passerer em eksiste
rende forsyningsledning, der er deklareret, gennem lokalplanområdet.
Lokalplan nr. 781
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•

Vandforsyning sker fra: Århus Kommunale Værker
Bautavej 1
8210 Århus V.
Eksisterende regn- og spildevandsledninger i området skal respekteres. Der
må ikke bebygges i en afstand af to meter på hver side af ledningerne.

•

Kloakering skal ske ved Århus Kommune, Vand og Spildevand, Bautavej 1,
8210 Århus V i henhold til gældende betalingsvedtægt.

•

Regnvand skal nedsives lokalt på matriklen.

•

Spildevand skal afledes til eksisterende ledninger i område til Åby Renseanlæg.
Ved anlæg af kolonihaver vil der udelukkende ske kloakering ved opførelse
af fælleshus med godkendte vaske- og toiletfaciliteter samt tømningsordning for latriner.

Bebyggelse af området
Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning
og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf. 8940 2500.

Lokalplanen og andre planer
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Retsvirkninger af lokalplanen
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt.
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen.
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v.,
der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
uændret.
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 berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan

Lokalplanens retsvirkninger
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN
Tillæg nr. 96 til Kommuneplan 2001
Som anført på side 12 overføres den resterende del af delområde 24.01.09.RE
ved kommuneplantillæg nr. 96 til det tilstødende rammeområde 25.00.01.FB og
tilbageføres til landzone.
De ændrede områdegrænser fremgår af nedenstående rammekort til tillæg nr. 96
til Kommuneplanen.
Rammebestemmelserne for de nye delområder er:
Anvendelse og specielle bestemmelser

24.01.09.RE
Kolonihaver

25.00.01.FB
(forbindelsesområde)*

Etageantal

Bebyggelsens
omfang

Supplerende bestemmelser

Maks. bygningshøjde : 4 m

Anvendelsen er fastlagt til rekreative formål i form af kolonihaver. Størrelsen af
den enkelte havelod
må ikke overstige 400
m2. Bebyggelsen på
den enkelte havelod
må ikke overstige 40
m2.
Delområdet er omfattet af planen for skovrejsning

*Anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål samt til rekreative formål. Den rekreative udnyttelse skal ske efter en samlet
plan for området. Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for den
primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her.
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig
for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål.
Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for let trafik i området.
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