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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 beliggende ved Vestre Skovvejs udmunding 
i Asylvej i Risskov. De to veje danner områdets afgrænsninger mod henholdsvis, 
øst og nord. Mod vest og delvis mod syd udgøres afgrænsningen af et kolonihave-
område, mens resterende afgrænsning mod syd er et område med enfamiliehuse. 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 21.000 m2 stort, var ved planens udarbejdelse ejet af 
staten og beliggende i byzone. 
 
Beskrivelse af området 
 
På området, som udgøres af 1 matrikel, ligger i dag en undervisningsinstitution i 
en 1-plans bygning på ca. 2.100 etagemeter, placeret langs grundens sydskel.  
 
Områdets eksisterende friarealer er kraftigt bearbejdede i forhold til oprindeligt ter-
ræn. Friarealerne er opdelt i en række vandrette plateauer med indbyrdes niveau-
forskelle på 1-1,5 m. Højeste plateau er beliggende i områdets sydvest-hjørne og 
laveste i områdets nordøst hjørne. Højeste plateau er tilvejebragt ved afgravning 
af oprindeligt terræn, mens det i nordøst hjørnet er sket ved kraftig opfyldning. Det 
lavest liggende plateau er anlagt som p-plads.  
 
Der er ikke i området registreret bevaringsværdig beplantning. 
 
Planens baggrund og mål 
 
Området er af staten betinget af nærværende lokalplans godkendelse solgt til en 
privat investor som ønsker at opføre en tæt-lav boligbebyggelse. 
 
Området udgøres i dag af kommuneplanens delområde 15.02.06 OF som er om-
fattet af følgende bestemmelser: 
 
Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål (undervisning). 
Maksimal bygningshøjde er fastlagt til 8,5m. 
Maksimal bebyggelsesprocent er fastlagt til 40.  
 
For at kunne bygge boliger på grunden er det nødvendigt at ændre kommunepla-
nens rammer samt at udarbejde en lokalplan for den nye bebyggelse. 
 
Planens hovedtræk 
 
Lokalplanen lægger op til en bebyggelsesplan omfattende 59 boliger i tæt-lav be-
byggelse, og tager afsæt i det forhold, at der fra dele af området vil være udsigt 
mod øst over Århus-bugten fra overetagen i 2-plans boliger. 
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For at sikre at så mange boliger som muligt får andel i denne udsigt indebærer lo-
kalplanen at: 
 

• Områdets terræn tilbageføres til en tilstand, der minder om den oprindelige, 
hvilket medfører et jævnt fald fra sydvest til nordøst, dvs. at terrænet har 
fald mod udsigten. 

 
• Husene er sammenbyggede i rækker, der er orienteret parallelt på udsigts-

retningen. 
 

• Hvert hus har en udsigtskarnap med et fremspring på ca. 2 m, hvilket sikrer 
mulighed for udsigt mod øst på langs ad ovennævnte rækker.  

 
• Der lægges restriktioner på højden af træer såvel på opholdsarealer som i 

private haver, således at udsigten mod øst /sydøst sikres på længere sigt.   
 
Vejadgang til boligområdet etableres fra Asylvej. Af hensyn til trafikafviklingen på 
Asylvej etableres en højresvingsbane til boligområdet.  
 
Der etableres en op til 3 m høj støjskærm langs Asylvej. Skærmen forsynes med 
tværgående vinger ved nabogrund mod vest, ved indkørslen til området samt ved 
Vestre Skovvej. Støjskærmen skal sikre overholdelse af lokalplanens krav om 
maksimale støjniveauer på de udendørs opholdsarealer og på bebyggelsens fa-
cade i stueplanet. Støjskærmen udføres med begrønning og i en konstruktion, så 
den ikke reflekterer lyden.  
 
Til hver bolig hører et ca. 10 m2 stort udhus. 
 
Tæt-lav bebyggelse 
 
Bebyggelsen udformes som tæt-lav bebyggelse, bestående af enkeltstående en-
familiehuse, indbyrdes forbundet af carporte. 
 
Klyngehusprincippet, hvor de enkelte huse ikke er sammenbyggede men adskilt af 
en 3 m bred carport, er valgt for at bebyggelsen på denne måde skal føje sig ind i 
områdets karakter af halvåben forstad. 
 
Hvert hus ligger på egen matrikel, idet der vil blive tale om ejerboliger. Fælles op-
holdsarealer udlægges som 1 matrikel. Veje udlægges som private fællesveje. 
 
Bebyggelsens udseende 
 
Bebyggelsen opføres i to etager med fladt tag, og hovedbygningskroppe vil frem-
stå med lyse, pudsede facader. 
 
Grundens fald fra sydvest til nordøst optages ved faste spring mellem husene i 
rækkerne på ca. 40 cm samt ca. 50 cm mellem de enkelte rækker. 
 
Udhuse har ligeledes flade tage og ydervægge med mørk beklædning.  
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Tag over carport fungerer som tagterrasse med udgang fra boligens overetage. 
 
Lokalplanen åbner mulighed for, at ca. 15 m2 af tagterrassen kan glasoverdækkes 
efter nærmere bestemmelser om ensartethed m.m. 
 
Beplantning 
 
Private matrikler omkranses af bøgehække. Beplantning i området er pålagt høj-
debegrænsninger for at sikre uhindret udsigt mod øst /sydøst til Århus Bugten.   
 
Ved bebyggelsens stamvej i forlængelse af husrækkerne tillades mindre træer i 
forlængelse af husrækkerne.  
 
Friarealer beplantes med forskellige former for busket og bunddække.  
 
Veje, stier og parkering 
 
Boligområdets veje udgør et lukket system.  
Centralt gennem området anlægges en stamvej med fortov/sti. Ved stamvejen 
nærmest Asylvej anlægges desuden nogle gæsteparkeringspladser, der er fælles 
for hele bebyggelsen. 
 
Boligvejene anlægges som forholdsvis smalle veje. Parkering skal ske på den en-
kelte ejendom, hvor der udlægges plads til 2 biler, heraf 1 i carport.  
 
Der etableres/opretholdes stier langs boligområdets skel mod vest mod koloniha-
veområdet. Desuden sikres der stiadgang fra boligområdet til Vestre Skovvej. 
 
Stamvej og boligveje udlægges i henholdsvis 11 og 7 meter. 
 
Friarealer 
 
Et større sammenhængende opholdsareal og legeområde udlægges i områdets 
sydøstlige hjørne.   
 
I friarealet kan der etableres forskellige former for fast og halvfast belægning til 
boldspil o.l. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 
 Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 

at området anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fæl-
les friarealer og faciliteter, 

 
at fastlægge bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 

med henblik på at opnå en god helhedsvirkning, 
 
at der udlægges arealer til hensigtsmæssig og trafiksikker vej- og 

stibetjening af området, 
 
at der udlægges fælles fri- og opholdsarealer i området, som er med 

til at give området et grønt og åbent præg, 
 
at der etableres en støjafskærmning af området mod Asylvej, og 
 
at  der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i 

boligområdet. 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter 

jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre:  7 kr Vejlby By, Vejlby samt alle 
parceller der efter den for matrikelkortet  30.10.2006 udstykkes i områ-
det. Se fodnote1 

 
Stk. 2. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I og II som vist på lokalplankor-

tet. Se fodnote1. 
 
 

                                            
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø 
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Matrikelkort mål 1:2.000            ●●●●●●● Lokalplangrænse 
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§ 3. Anvendelse  
 
 Område I 
 
Stk. 1. Området er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af 

rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter. 
 
 Område II 
 
Stk. 2. Områderne er udlagt til fælles fri- og opholdsareal for samtlige beboere 
 i område I. 
 
Stk. 3. På dette areal må grundejerforeningen (se § 12) etablere ikke- 
 bygningsmæssige anlæg til fælles formål.  
 
 Fælles bestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 4. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal god-

kendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 
 
Stk. 5. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra 

deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i 
boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirk-
somhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper 
for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden 
måde er til gene. 

 
§ 4.  Udstykning 
 
 Udstykning i boligmatrikler skal i princippet ske som vist på lokalplan-

kortet. 
 

Mindste grundstørrelse er 175 m². 
  
 Yderligere udstykning kan ikke finde sted. 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
Stk. 1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Asylvej. 
 
Stk. 2. På lokalplankortet er med raster vist de arealer der er udlagt til: 
 
 Vej A-B     11 m bred 
 Veje C-D, E-F, G-H, I-J, K-L,   7 m brede 
  
 Vendepladser, mrk. M og N                        udformning som vist på kort-

    bilag 
  
 Gangstier a-b, c-d, e-f, g-h, i-j,  2 m brede 
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Stk. 3. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje indsendes 

et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stier samt et projekt for en høj-
resvingsbane på Asylvej.  

 
Stk. 4. Ved vejtilslutninger skal de sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. 

gældende vejregler. 
 
Stk. 5. Inden for lokalplanområdet skal der etableres vendemulighed for lastbi-

ler (renovationsvogne, flyttebiler m.v.). 
 
Stk. 6. Der skal i lokalplanområdet reserveres areal til parkeringsformål i over-

ensstemmelse med ”Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i År-
hus Kommune”. 

 
Stk. 7. Til vejen A-B må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende 

grunde. 
 
§ 6. Teknisk forsyning 
 
Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på værkernes til en-

hver tid gældende betingelser. 
 
Stk. 2. Såfremt nybyggeri opføres som lavenergihuse, kan der jf. Planloven § 

19 stk. 4 dispenseres fra ovenstående stk. 1. 
 
Stk. 3. Til lokalplanområdets betjening skal det etableres et overjordisk eller 

underjordisk regnvandsbassin. 
 
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
Stk. 1. Ny boligbebyggelse skal placeres inden for lokalplankortets byggefelter. 
 
 Carporte og udhuse skal have udstrækning og placering som vist på lo-

kalplankortet. 
 
 Carportes tage udformes som tagterrasser. 
 
Stk. 2. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse (herunder småbygninger, 

carporte, udhuse o.l.) i området. 
 
Stk. 3. Ny bebyggelse (hovedbygning) må højst opføres i 2 etager (ekskl. evt. 

kælder). Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hø-
jere end 

 
• 6,0 m målt over terræn på egen matrikel 
• 6,4 m over terræn på lavere liggende nabomatrikel, eller 
• 5,6 m over terræn på højere liggende nabomatrikel. 
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 Carporte og udhuse må højst opføres i 1 etage. 
 
Stk. 4. Der kan på hver tagterrasse opføres en glasoverdækning med et areal, 

der skal være 15 m2. 
 
 Overdækningen skal etableres, så den er sammenfaldende med terras-

sens/garagens nordlige facade og i hele dens bredde. 
 
Stk. 5. I tilknytning til hver bolig skal der være et udendørs opholdsareal (ha-

ve), som vist på lokalplankortet. 
 
Stk. 6. Småhusreglementets bestemmelser om bygningshøjder i forhold til 

modstående vejside gælder ikke i lokalplanområdet. 
 
 Område II 
 
Stk. 7.  Der kan ikke opføres bygninger i området. 
 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 8. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 35. 
 
Stk. 9. Terrænreguleringer må kun finde sted 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. 

 
Stk. 10. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse på storparcel-

len kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø god-
kendt bebyggelsesplan. Se fodnote 2. 

 
 Planen skal redegøre for: 
 

• Placering af beboelse med udendørs opholdsareal 
• Eventuel udstykning 
• Placering af eventuelt fælleshus 
• Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering) 
• Placering af småbygninger og udhuse 
• Bygningsprofiler, facader og materialer 
• Terrænreguleringer 
• Eventuel etablering af ny beplantning jf. § 9 
• Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslut-

ninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, fællesarealer og 
lignende 

• Etablering af regnvandsbassin til overfladeafvandning jf. § 6 stk. 3 
 
 
                                            
2 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration 
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§ 8. Bebyggelsens udseende 
 
Stk. 1. Boligbebyggelse samt udhuse og carporte skal opføres med flade tage. 
 
Stk. 2. Facaderne skal være pudsede i samme lyse farve. 
 
 Vinduer og yderdøre skal have ens farve i alle huse. 
 
 Facader på alle udhuse skal have samme mørke beklædning. 
 
Stk. 3. Nærmere oplysninger om ovennævnte materialer/ kulører, der definerer 

bebyggelsens ydre farveholdning skal fremgå af ”Drifts- og vedligehol-
delsesplan” for de enkelte boliger, som skal tilgå de enkelte ejere samt 
grundejerforeningens bestyrelse. 

 
 Ved fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal disse ma-

terialevalg og farvekoder anvendes. 
 
Stk. 4. Glasoverdækninger på tagterrasser skal have samme udformning i hele 

bebyggelsen. 
 
Stk. 5. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladel-

se fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 
 
Stk. 6.  Almindelige udendørs radio – og tv-antenner – herunder parabolanten-

ner med en diameter på indtil 100 cm – må, hvis de anbringes på byg-
ninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. 

 Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsæt-
tes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 

 
 Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter 

en konkret vurdering af en antennes udformning – f.eks. antenner for 
radioamatører – tillade antenner med en større højde end angivet oven-
for. 

 
§ 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning 
 
Stk. 1.  Fælles friarealer jf. § 3, stk. 2, skal i princippet placeres som vist på lo-

kalplankortet. 
 
Stk. 2.  Der skal etableres en støjafskærmning langs Asylvej, placeret i princip-

pet som vist på lokalplankortet. Afskærmningen skal udføres som en 
lydabsorberende, begrønnet støjskærm på begge sider, med indbygget 
isolering i en varmforzinket stålkonstruktion. 

 
 Skærmen placeres hovedsageligt i vejskel mod Asylvej, men er desu-

den forsynet med tværgående vinger ved gennembrud og afslutninger.  
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 Skærmen skal have en højde på mellem ca. 1,6 og 3,6 m målt i forhold 
til vejbanen (Asylvej). 

 
 Støjskærmen placeres på en støttemur, i princippet som vist på tegning 

nr. 5. 
 
Stk. 3. I den enkelte boligmatrikels skel mod anden boligmatrikel, vej, sti og 

fælles friarealer må kun etableres hegn i form af bøgehække. 
 
 Hækkene skal have følgende højder: 
 
 Hvor terræn har samme niveau på begge sider af hækken 180 cm 
 Hvor terræn har niveauforskel ved hækkens 2 sider  160 cm 

målt over højeste niveau. 
 
 Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,30 m inde på egen 

grund. 
 
 Åbninger må kun forekomme i omfang og udstrækning som angivet på 

lokalplankortet. 
 
Stk. 4. Buske og evt. træer på den enkelte matrikel må ikke have en højde, der 

overstiger 3,5 m. 
 
 Træer inden for friarealer langs Vestre Skovvej må ikke have en højde, 

der overstiger 3,5 m. 
 
Stk. 5. Langs bebyggelsens stamvej skal der etableres vejtræer 1,5 m fra for-

tovskant og 1,75 m fra vejkant i hver side, i princippet som vist på illu-
strationsplanen. Vejtræerne skal bestå af en løvfældende dansk træart, 
som ikke bliver højere end 6 m. Se fodnote3. 

 
§ 10. Støjforhold 
 
Stk. 1.  Det skal sikres, at trafikstøjen på udendørs opholdsarealer og ved faca-

der i stueplan ikke overstiger 55 dB(A) på døgnbasis. 
  
Stk. 2. Det skal sikres, at trafikstøjen indendørs i støjfølsomme opholdsrum ik-

ke overstiger 30 dB(A) på døgnbasis. 
 
 
 

                                            
3 Specielt henledes opmærksomheden på, at der skal tages hensyn til beplantningen ved placering 
af forsyningsledninger samt eventuel belysning. I øvrigt henvises til ”Vejledning af ”Træplantning” 
udgivet af Århus Kommune, Trafik og Veje. 
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§ 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
 Generelt gælder, at ny bebyggelse på de enkelte matrikler ikke må ta-

ges i brug før: 
 

• tilslutning til Århus Kommunale Værkers Varmeforsyning har 
fundet sted som nævnt i § 6. 

 
• en passende del (efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn) 

af fælles friarealer, nævnt i § 3, er anlagt (planeret og tilsået med 
græs). 

 
• der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn 

passende del af de i § 5 nævnte veje, stier, parkeringsarealer 
samt højresvingsbane på Asylvej. 

 
• den i § 9 nævnte støjskærm er etableret. 

 
 Se fodnote4. 
  
§ 12. Grundejerforening 
 
Stk. 1. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i 
 lokalplanområdet. 
 
Stk. 2. Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være med-

lemmer af "Grundejerforeningen Skovparken". 
 
§ 13. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttrædelse ophæves følgende servitutbestemmel-

ser i medfør af Lov om Planlægning § 15, stk. 2, nr. 16: 
 
 På matr. nr. 7 kr, Vejlby By, Vejlby dokument om bebyggelse, benyttel-

se mv. samt oldsager, vandklosetter mv. lyst den 26. februar 1919. 
 
 På matr. nr. 7 kr, Vejlby By, Vejlby dokument om parkering mv. lyst den 

9. februar 1971. 
 
 På matr. nr. 7 kr, Vejlby By, Vejlby dokument om bebyggelse, benyttel-

se mv. lyst den 29. marts 1971. 
 

                                            
4 Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres 
forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give di-
spensation 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 plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Kortet på side 14 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område 15.02.06 
OF. 
 
Området ligger i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet denne fast-
lægger, at området anvendes til ”offentlige formål”, mens lokalplanen udlægger 
området til boligbebyggelse. 
 
Lokalplanen kan derfor kun vedtages efter tilvejebringelse af de nødvendige juste-
ringer af kommuneplanrammerne i form af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen er indarbejdet i Tillæg nr. 103 til 
Kommuneplan 2001 for Århus Kommune. 
 

 
 
Kommuneplanens rammekort 
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Overordnede vej- og stiforhold 
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Asylvej. Via Asylvej er der forbindelse til det 
overordnede vejnet via Asylvejs kryds med Grenåvej.  
 
For lette trafikanter er der via mindre trafikerede veje i området forbindelse mod 
Århus City via Risskovstien og forbindelse til blandt andet Trøjborg via 
vej/stisystemet i Riis Skov. 
 
Adgang for lette trafikanter til skole og institutioner mv. i lokalområdet er overve-
jende via de lokale veje. 
 
Arkæologiske forhold 
 
Der er i vinteren 2006 foretaget prøvegarvninger i området ved Moesgaard Muse-
um. Der er ikke ved disse gravninger påvist forhold af arkæologisk interesse. 
 
Ad affald 
 
Forureningsforhold/jord 
Århus Kommunale Værker, Affald, har pr. 4. oktober 2005 ikke registreret potenti-
elt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive 
inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser. 
 
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Lokalplanområdet ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser. 
 
Støjmæssige forhold 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støj-
bestemmelser. 
 
Dele af lokalplanområdet vil blive påvirket af støj fra trafikken på Asylvej. Med 
baggrund i den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet i skel 
mod vej beregnet til ca. 66 dB(A).  
 
Med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af grunden opføres en støjskærm 
mod Asylvej. På grund af terrænet får skærmen en varierende højde op til ca. 3 m. 
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Af hensyn til skærmens indpasning i forhold til omgivelserne stilles krav om et 
maksimalt støjniveau på 55 dB(A) på de udendørs opholdsarealer og facaden i 
stueplanet. For første sal/tagetagen stilles alene krav om at der sikres et inden-
dørs støjniveau på højst 30 dB(A). 
 
Trafikken på Vestre Skovvej vurderes at være begrænset, så der ikke er behov for 
afskærmning eller særlige foranstaltninger her for at sikre kravene til støjniveauet.  
 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald 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 Århus Sporvejes linje 6 og 16, 
der kører ad Asylvej. Begge linjer har stoppested med kort afstand til lokalplanom-
rådet. På begge buslinjer køres med halvtimesdrift på hverdage i dagtimerne. 
 
Skoleforhold 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Risskov Skoles distrikt.  
 
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institu-
tioner: 
 
Vuggestue – Solbakken 5 
Vuggestue – Forteledet 27 
Integreret institution 0-6 år – Tretommervej 2 
Integreret institution 0-6 år – Solbakken 7 
Integreret institution 0-6 år – Alsvej 37 
Heldagsbørnehave – Elmevej 6 
Heldagsbørnehave – Jasminvej 31 
Heldagsbørnehave – Harald Selmers Vej 45 
Fritidshjem – Fortebakken 34 A 
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Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: NRGi amba  
 Dusager 22 
 8200 Århus N 
 
Varmeforsyning: Kollektiv varmeforsyning 
 
Vandforsyningen: Århus Kommune 

Vand og Spildevand 
Bautavej 1 
8210 Århus V. 

 
Kloakforsyning sker ved: Århus Kommune 

Vand og spildevand 
Bautavej 1 
8210 Århus V 
 

 i henhold til gældende betalingsvedtægt for 
 Århus Kommune. 
 

 Der skal betales tilslutningsbidrag til kloak- 
 anlæg i henhold til betalingsvedtægt for  
 kloak-forsyning. 

 
Regnvandet skal afledes via nyt forsinkelsesbassin, der etableres lokalt på stor-
parcellen og videre til regnvandsledning i det nordvestlige hjørne af matrikel 7 kr 
Vejlby By, Vejlby. Der må maksimalt afledes 5 l/pr. sekund. 
 
Spildevandet skal afledes via eksisterende fællesledning beliggende Vestre Skov-
vej til Egå Renseanlæg. 
 
Der må ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået 
udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø 
 
Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet 
 
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder. 
 
Bebyggelse af området 
 
Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning 
og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherre-
vejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlæg-
ning og Byggeri, tlf. 8940 2500. 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget ende-
ligt. 
 
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. 
 
§ 13 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder 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 bemærknin-
ger herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 103 til Kommuneplan 2001 
 
Som det fremgår af redegørelsen om lokalplanens forhold til kommuneplanen, for-
udsætter lokalplanen en række justeringer af kommuneplanens rammebestem-
melser. 
 
Rammeområde 15.02.06 OF konverteres til rammeområde 15.02.06 BO. Ram-
meændringen fremgår af nedenstående kort. 
 
De nye rammebestemmelser for rammeområde 15.02.06 BO er: 
 

• Anvendelse – tæt-lav boligformål 
 
• Bebyggelsesprocent  maksimalt 35 
 
• Etageantal maksimalt 2 
 
• Bygningshøjde maksimalt 8,5 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt rammekort 
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