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1. BESKRIVELSEN 

Beskrivelse  af lokalplanens  indhold 

Se  bilag 1, oversigtsplan  for  lokalplanområdet.  

Lokalplanen er  en  rammelokalplan,  dvs. at den  fastlægger  ho- 
vedtrækkene  for  den  fremtidige  udnyttelse.  Der  bliver  således 

redegjort  for,  hvilke arealer der  kan  bebygges,  hvilke arealer 

der   skal   udlægges til fælles  opholds-  og friarealer, samt hvor- 

ledes  det   samlede  lokalplanområde i princippet  skal  vej-  og sti- 
betjenes. 

Lokalplanområdet er underopdelt i 8 områder   med  forskel l ige  be-  

stemmelser for  anvendelsen: Et område til centerformål,  et områ -  

de til bypark, fire område r  til boligbebyggelse samt - i tilknytning 

til boligområderne - to   områder  til fæl les  friarealer for  beboerne. 

Der   skal   senere   for   hvert   enkel t   område  udarbejdes   en  supple-  

rende  lokalplan,  der  nærmere  redegØr  for,  hvorledes  området 
tænkes  udformet  med  hensyn til placering af bebyggelse,  friom- 

råder ,  samt hvorledes  området i detaljer  tænkes  vej-  og  stibe- 

tjent. 

Som  det fremgår af bilag 2, udsnit af 15 - rammerne   fo r   a rhus  

kommune, e r  en  del  af de  sydlige arealer i lokalplanen i land- 

zone.  Disse arealer bliver  byzone i forbindelse  med  byrådets 

bekendtgorelse af den  vedtagne  lokalplan. 

I henhold til kommuneplanlovens 28, stk. 5, kræves,  at miljØ- 

minis ter ie t   t i l t ræder  arealets overfØrse1 fra landzone til byzone, 

hvilket  al lerede er sket i forbindelse  med  godkendelsen af 15- 

rammerne  for   arhus  kommune  den 17 .  februar  1977.  

Område 1 - centerområdet  - udlægges  til  bebyggelse  med  butik- 
ker,  kontorer,  klinikker  m.v.,  offentlige eller private  institutio- 
n e r  samt boliger.  Desuden  udlægges 10  70 af området  til fri- 

areal. 

Bebyggelsesprocenten  for  området  under  6t  må ikke  være  hgjere 

end 35. Bygningerne må opfØres i 2 etager. 
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Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets  procentvise  an- 

del af parcel lens   areal .   Nærmere  bestemmelser   om  beregning 

af  etagearealet  og  grundstykkets  areal   er   fastsat  i bygningsreg- 

lementet. 

Område 2 - offentlige  formål - udlægges til bypark  eller  lignen- 

de  rekreat ive  formål  og må  ikke  bebygges ud over  evt.  bygnin- 
ger ,   der  e r  nØdvendige  for  områdets  brug  som  offentlig  park. 

Område 3 - boligområde - udlægges til koncentreret  bebyggelse 

i 2 etager.  Området  er  tænkt  bebygget i s torre   samlede  enhe-  

der,   hvor  et   vist   fællespræg  fra  enklave til enklave  vil  være Øn- 

skelig. 

På baggrund  af  bestemmelserne i en  detaillokalplan  lader  ejerne 

af  de  enkelte  enklaver  (områder)  udarbejde en  plan, der   v i ser ,  

hvorledes  området  udnyttes. 

Ved denne  tætte  form  for  boligbyggeri   skal  min, 10  % af a rea le t  

udlægges til gronne  fællesområder.  

Det   maksimale  brut toetageareal   er   fas tsat   t i l  66.000 m2 Og det 
maksimale  antal  boliger til 425. Bygningerne  må  @Øres  med 

hØjst 2 etager. 

Område 4 - boligområde - udlægges til tæt-lavt  byggeri. 

I en  detaillokalplan  angives,  hvorledes  området  tænkes  udnyttet. 

Senest  ved  projekteringen af bebyggelsen  skal  der  fastlægges 
byggezoner på de  enkelte  parceller,   der  sikrer  mulighed for,  a t  
de  enkelte  boliger får en  rimelig  udvidelsesmulighed. 

Ved denne  tætte  form  for  byggeri  skal  mindst 10 70 af arealet  

udlægges til grØnne fællesområder .  

Det  maksimale  bruttoetageareal  er   fastsat   t i l  36.000 m2 og  det 
maksimale  antal  boliger  til  235. Bygninger må hØjst  opfØres i 

1 etage  med  udnyttet  tagetage. 
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Område 5 - boligområde - udlægges  ligesom  område 

lavt  byggeri, og der   gælder   de  samme  bestemmelser  
områder .  

4 til  tæt- 

fo r  begge 

n 

Det  maksimale  brut toetageareal   er   fas tsat  til 12.500 m' og  det 

maksimale  antal  boliger til 80. Bygninger må hØjst  opfØres i 

1 etage  med  udnyttet  tagetage. 

Område 6 - boligområde - udlægges  til  åbent  og  lavt  byggeri. 

I en  detaillokalplan  angives,  hvorledes  området  tænkes  udnyttet. 
Senest  ved  projekteringen af bebyggelsen  skal  der  fastlægges 

byggezoner,  der  sikrer  mulighed for, at  den  enkelte  bolig  kan 

udvides til mindst 150 m . 2 

Det   maksimale  brut toetageareal   er   fas tsat   t i l  30.500 m2  og  det 

maksimale  antal  boliger til 140. Bygninger  må  hgjst  opfØres i 

1 etage  med  udnyttet  tagetage. 

Område 7 - fællesareal  - udlægges til grØnt område,  herunder 

regnvandsbassin,  for  beboerne i område 3 .  Området  tilskØdes 

grundejerforeningen,  som  forestår  drift  og  vedligeholdelse. 

Grundejerforeningen  har   re t  til at   udnytte  arealet  på forskellig 

måde, f. eks.  ved  at  anlægge  boldbaner,  beplantninger,  legeplad- 

ser   e l ler   l ignende  samt  t i l   a t  opfØre  en  fællesbygning. 

Område 8 - fællesareal - udlægges til grgnt  område,  herunder 

regnvandsbassin,  fælles for beboerne i område 4, 5 og 6. Om- 
rådet  t i lskØdes  grundejerforeningen,  som  forestår  drift  og ved- 

ligeholdelse. 

Grundejerforeningen  har  ret  til   at  udnytte  arealet på forskellig 
måde, f. eks.  ved  at  anlægge  boldbaner,  beplantninger,  legeplad- 

ser   e l ler   l ignende  samt  t i l   a t  opfØre  en  fællesbygning. 

Grundejerforening 

Enhver  ejer af arealer  inden  for  lokalplanområdet  er   pålagt 

pligt  til   at  være  medlem af en  grundejerforening. 
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For   loka lp lanområdet  stiftes 3 grundejerforeninger,  6n  for  om- 

råde  l, &n for   område  3 og &n fælles   for   område 4, 5 og 6. 

Formålet   med  grundejerforeningen er, at denne  skal  varetage 

beboernes  fæl les   interesser ,   l igesom  grundejerforeningen  skal  

vedligeholde  veje  og stier, som  ikke  overtages af det  offentlige, 

samt  forestå   indretning  og  pasning af fællesarealerne.  
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Beskrivelse  af lokalplanens  retsvirkninger 

Efter  byrådets  endelige  vedtagelse  og  offentliggorelse af lokal- 

planen må ejendomme,  der e r  omfattet af planen,  ifglge  kommu- 

neplanlovens  31 kun udstykkes,  bebygges eller i Øvrigt  anven- 
des  i overensstemmelse  med  planens  bestemmelser.  

Den  eksisterende  lovlige  anvendelse af en  ejendom  kan  fortsæt- 

te som  hidtil.  Lokalplanen  medfØrer  heller  ikke i sig selv  krav 

om  etabler ing af de  anlæg  med  videre,   der er  indeholdt i planen. 

Byrådet  kan  meddele  dispensation til mindre  væsentlige  lempel- 

s e r  af lokalplanens  bestemmelser  under  forudsætning af, at det 
ikke  ændrer   den  særl ige  karakter  af det   område,   der  sØges 

skabt  ved  lokalplanen. 

Mere  væsentlige  afvigelser f ra  lokalplanen  kan  kun  gennemfØres 

ved  tilvejebringelse af en  ny  lokalplan. 

Lokalplanforslaget  indeholder i 2, stk. 3, bestemmelser   om, 

at en  del  af det  af planen  omfattede  område  overfØres til by- 

zone.  Retsvirkningerne  heraf fremgår bl. a. af lov  om  frigØre1- 

sesafgift (finansministeriets  bekendtgØrelse  nr.  301 af 1 2 .  juni 

1970 om frigØrelsesafgift). 

Lokalplanforslaget  indeholder i 3, stk.  18  og  stk. 20, bestem- 

melser   om  etabler ing af regnvandsbassin i områderne  7 og 8. 

Area ler  til disse   formål   betragtes   som  udlagt  til offentlige  for- 
mål og  kan  derfor  medfØre  overtagelsespligt  for  kommunen, j f .  

kommuneplanlovens § 3 2. 
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2. REDEGØRELSEN 

RedegØrelse  for  lokalplanens  forhold  til   15-rammerne o g  til 

den  Øvrige  planlægning  for  området 

FØlgende  matr. nr., d e r   b e r o r e s  af lokalplanen, e r   på lag t  l and-  

brugspligt: Ma t r .  n r .  2 a, 9 g, 10 a, 10  k, 10 1, 11 a og 42 a, 

alle  Holme  by  og  sogn,  samt  matr.  nr. 3 m,  3 o, 4 a, 4 v, 5 a, 

11 a, 11 b og 11 c,  alle  BjØdstrup by, Tranbjerg  sogn. 

Landbrugspligten på  den  del af ejendommene,  der  ligger  inden 

for  lokalplanområdet, vil  blive sØgt ophævet  ved  henvendelse til 

landbrugsministeriet .  

15- rammer   for   a rhus   kommune 

I disse  er  lokalplanområdet  udlagt i områderne C. 1 2 . 1 1 ,  

RE. 1 2 . 2 1  og BO. 12.36,  se   bi lag 2, udsnit af 15- rammerne .  

Lokalplanen  er i overensstemmelse  med  disse   15-rammer,  

der   foreskriver   folgende  rammer  for   indholdet  af lokalplanlæg- 
ningen: 

Fo r  centerområde C. 12 .11  skal  en  lokalplan,  der  træffer  be- 

s t emmelse r  for  området,   sikre:  

a. at områdets  anvendelse  fastlægges til centerformål,   såsom  of- 
fentlige  formål  (herunder  offentlige  og  private  institutioner 
m.v. ), butikker  og  l iberale  erhverv  samt  sådanne  former 
for   erhvervs-  og  boligbebyggelse,  som  med  fordel  kan pla-  
c e r e s  i et   centerområde,  

b. at bebyggelsesprocenten  for  området  under &t ikke  oversti- 
g e r  35, 

c.  at  bebyggelsen  ikke  opfØres  med  mere  end 2 e tager ,   samt  a t  
bygningerne  ikke  overstiger  8,5 m i hgjden,  og 

d. at mindst 10 70 af området  anvendes til s tor re   samlede  fri- 
a rea l e r  af forskell ig  karakter  fælles  for  området.  

For   de t   rekrea t ive   område  RE. 12 .  2 1  skal en lokalplan,   der  træf- 

fer   bestemmelser   for   området ,   s ikre:  

a. at områdets  anvendelse  fastlægges til offentligt  friareal  (by- 
park,  forlystelsespark,  sportsplads  m.v. ), og 
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b. at området  friholdes  for  anden  bebyggelse  end  de  for  driften 
nodvendige i forbindelse  med  områdets  anvendelse  som of- 
fentl igt   rekreativt  areal. 

Fo r  boligområde BO. 12.36  skal  en  lokalplan,   der  træffer  be- 
stemmelser for  området,   sikre:  

a. at områdets  anvendelse  fastlægges til boligformål  med  tilho- 
rende  kollektive  anlæg,  såsom  borneinstitutioner,  varme- 
central  og  lignende, samt mindre  butikker  t i l   områdets 
daglige  forsyning eller andre  nærmere  angivne  erhvervsty-  
per ,   der   kan  indpasses  i området  uden  genevirkninger i 
forhold til omgivelserne, 

b. at bebyggelsesprocenten fo r  området   under  &t ikke  oversti-  
ger 40, 

c. at bebyggelsen  ikke  opfores  med mere end 3 etager,  og 

d. at mindst 20 70 af området  anvendes til storre samlede fri- 
arealer af forskell ig  karakter  fælles  for  området.  

arhus  kommunes  oplæg til regionplanlægning 

I dette e r  lokalplanområdet  udlagt  som  byområde til fremtidig 

bebyggelse. 

Dispositionsplan for  Holme-  Tranbjerg  kommune  1968 

Denne  plan  udpeger  området til etagehusbebyggelse  med arealer 
reserveret   centerbebyggelse,   værksteder  og  håndværksbebyggelse 
samt  skole .  

Andre  planer,   som  berorer  lokalplan  nr.  45 

Lokalplan  nr.  45 e r  på  visse  punkter i strid  med  byplanvedtægt 

nr .  5 for  Holme-Tranbjerg  ( t idligere  Holme-Tranbjerg  kommune),  
bl. a. med  hensyn  til  arealanvendelsen,  hvorfor  byplanvedtægten 
ophæves  på  den  del,   der  omfattes af lokalplan  nr. 45, og  ers ta t -  
tes af denne. 

I lokalplan  nr. 39  e r  fastlagt nærmere   bes temmelser   for   Ring-  

ve j  Syd, som  deler  lokalplanområdet  med  område 1 og 2 nord 

for  r ingvejen  og  områderne 3, 4, 5, 6, 7 og 8 syd  for.  
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Boligbyggeprogram 

Boligområdet   rummer i alt   ca.  900 boliger  og  forventes  udbyg- 

ge t   f r a  1980, men med  de  nuværende  usikre  forhold  inden  for 

byggesektoren er  det  vanskeligt at sige,  hvor  mange  boliger  der 

forventes opfØrt pr.  år. 

I kommunens  boligbyggeprogram  regnes  der i Holme  med opfØ- 

r e l s e  af 70 boliger i 1977,  100  boliger i 1978, 100 boliger i 

1979,  50 boliger i 1980, 50 boliger i 1981,  100  boliger i 1982 

og 50 boliger i 1983. 

Da  der  imidlertid kun e r  bygget  10  boliger i 1 9 7 7  og 25 boliger 

i fØrste halvår af 1978, e r   der   ikke   uds ig t  til, at boligbyggepro- 

grammets  udbygningskvoter  overskrides. 

Kollektiv  trafik 

Da der   for   s tore   dele  af lokalplanområdet  vil  blive  længere 

gangafstande til eksisterende  kollektive  trafikanlæg  end  accepta- 

belt, er  d e r  i planen  anvist,  hvorledes  vejen V. 2 (bilag 4) kom- 

bineret   med  en  busvej i egen  trac6  vil  kunne  betjene  lokalplan- 

området, så d e r  fra intet  sted e r  mere  end ca. 700 m til nær- 

meste  stoppested. 

Teknisk  fors.yning 

Elfors.mingen  sker  fra:  

Varmefors.yningen  sker  fra: 

Vandfors.wingen  sker  fra: 

Østjydsk  Elforsyning 
8300  Odder 

Holme  LundshØj  fjernvarme  a.m.b.a. 
Holme  Byvej 14 
8270  HØjbjerg 

a rhus   kommunale   værker  
Spanien 1 9  
8100 a r h u s  C 

Kloakfors.yning  skal  ske i henhold  til  "Vedtægt  for  kloakforsy- 

ning, a rhus   kommune 1972"  ved  stadsingenigrens  kontor,  hygiej- 

nisk  afdeling,  Thorsvej 2, 8230 AbyhØj. 
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Område 1. Spildevand  skal  afledes til eksisterende  spildevands- 

ledninger  ved  TulshØjvej,  medens  regnvand  skal afle- 
des   via   eksis terende  regnvandsbassin  ved  Kalkær-  
parken til regnvandsledninger  ved  TulshØjvej. 

Område 2. Regn-  og  spildevand  skal  afledes til eksis terende af- 

vandingsledninger i Bushgjvej. 

Område 3. Spildevand  for  den  nordlige  del af området   ska l  af- 

ledes  til eksisterende  spildevandsledning  beliggende, 

hvor  fremtidig  Ringvej  syd  krydser  BjØdstrupvej. 
Spildevand  for  den  sydligste  del af området  kan  ikke 
umiddelbart  afledes,  men  kan  eventuelt  midlertidigt 
pumpes til den  nordligste  del af området.  

Regnvand  for  den  nordligste  del af området   ska l  af- 

ledes  via  et   planlagt  regnvandsbassin  umiddelbart   syd 

for  fremtidig  Ringvej  syd  ved  Kalkærparken til ek- 
sisterende  regnvandsledning  beliggende,  hvor  fremti- 

dig  Ringvej  syd  krydser  Bjgdstrupvej 
Regnvand  for  den  sydlige  del af området   skal   af le-  

des  til et   planlagt  regnvandsbassin  ved  Bjodstrup 

mose. 

Område 4. For  en  mindre  del  i det   vest l ige  område  skal   regn-  

og  spildevand  afledes  gennem  område  nr.  3. 

For den  Østlige  del af området  skal  spildevand afle- 
des  til eksisterende  ledninger  ved  området.  

Regnvand  skal  afledes  via  et  planlagt  regnvandsbassin 
i område 8 og planlagt  regnvandsbassin i område  1 
til eksisterende  ledning  ved  området.  

Område 5. Afledningen af regn-  og  spildevand  foretages som 

for  den  Østlige  del af område  4. 

Område 6. For  den  nordlige  del af området   skal   regn-   og  spi l -  

devand  afledes  gennem  den  Østlige  del af område  4. 

F o r  den  sydlige  del af området  skal  regnvand afle- 
des  gennem  område 7 og  den  sydlige  del af områ -  

de 3,  medens  spildevand  afledes  gennem  område 7 

og  den  nordlige  del af område  3 .  
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Område 8. Der  e r  i området  planlagt  regnvandsbassin.  

De endelige  oplandsgrænser  ved  områderne  vil   der  blive taget 
stilling til ved  detailprojekteringen. 

Arealreservat ioner  

Ved udarbejdelse af supplerende  lokalplaner  skal fprlgende areal- 
reservat ioner   t i lgodeses:  

I område 1: Ca. 4. O00 m2 til fritidshjem  med  tilhprrende  klubber. 

Ca.  10. O00 m2 til et mindre  plejehjem  og  et   antal  

beskyttede  boliger. 

I område  3:  2 arealer 'a 5. O00 m2 til institutionsformål (bprrne- 

have og vuggestue). 

I område  4: 5.000 m2 til institutionsformål  (bgrnehave  og  vugge- 

stue). 

I område  6: 5.000 m2 til institutionsformål  (bprrnehave  og  vugge- 

stue). 

Ved udarbejdelse af detail lokalplan  for  områderne 3, 4, 5 og 6 
r e s e r v e r e s  areal til nedenfor  nævnte  antal  moduler til civilfor- 

svarsmæssige  formål:  

i område  3 1 7  moduler & 5 x 30 m 

' I  5 x 3 0  m 

5 x 30 m 

5 x 30 m 

I I  
I 1  4 10 

I I  5 4 
I '  6 6 

1 1  

1 1  I I  

1 1  1 1  

Placeringen af arealerne  fastlægges  endeligt af magis t ra tens 2. 

afdeling  efter  hgring  hos  grundejerforeningen. 
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3. LOKALPLAN NR. 45. BYOMRADE I HOLME 

I henhold til kommuneplanloven  (lov  nr. 2 87 af 26. juni  1975) 

fas tsættes   herved  folgende  bestemmelser   for   det  i 2 nævnte 

område: 

§ 1. LOKALPLANENS FORMAL 

Lokalplanen  har til formål  at angive  de  overordnede 

retningslinier  for et nyt  center-,  bolig-  og  rekrea- 

t ivt   område i Holme. 

Dette soges bl. a. opnået  ved 

at fastlægge  opdelingen af området  i centerområde,  bo- 
l igområder   og storre samlede   f r iområder ,  

at fastholde  væsentlige  landskabelige  træk i området,  

at fastlægge  placering af overordnede  veje, stier og 
forsyningsanlæg, 

at angive  boligrummeligheden  inden  for  de  enkelte  bo- 
l igomr  åder ,  

at angive  nogle  generelle  bebyggelsesregulerende  be- 
stemmelser, der  kan  danne  grundlag  for  udarbej- 
delsen af supplerende  lokalplaner  med  detaljerede 
bestemmelser   for   de  enkel te   områder ,  

at overfore  den  del af området ,   der  ligger i landzone, 
til byzone og 

at ophæve  partiel  byplanvedtægt  nr. 5 for  Holme-Tran- 
bjerg  for  den  del,   der  omfattes af lokalplanområdet. 

§ 2. LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING 

Stk. 1. Lokalplanen  afgrænses som vist   på  bilag 3 og  omfat- 

ter fØlgende matr. n r .  : 9 c, 9 e, 10 k, 10 1, 43 a, 43 f, 

43 g, 45 g samt del  af 2 a, 9 d, 9 g, 10 a, 10 i, 11 a, 
42 a, 43 e, 43 d og 45 a, alle Holme b y  og sogn,  desu- 

den matr. nr .  3 o, 4 v, 5 a, 5 b, 11 a, 11 b og 11 C samt 
de l  af 3 m og 4 a, alle Bjodstrup by, Tranbjerg  sogn, 

samt alle parce l le r ,   der  efter 1. maj  1978  udstykkes 

fra de  nævnte  ejendomme. 
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Matr.   nr.  2 a, 9 g, 10 a, 10 k, 10 1, 11 a og 42 a, alle 
Holme  by  og  sogn,  samt  matr.  nr. 3 m, 3 O ,  4 a, 4 V, 

5 a, 11 a, 11 b og 11 c, alle BjØdstrup by, Tranbjerg 
sogn, e r  pålagt  landbrugspligt. 

Stk. 2 .  Lokalplanen  opdeles i områderne  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
og 8 som  vist   på  bilag 4. 

Stk. 3 .  Med byrådets  offentlige  bekendtgØrelse af den  vedtagne 
lokalplan  overferres  de  dele af det  under  stk. 1 nævnte 

område,  der  l igger i landzone, til byzone (se bilag 2) .  

§ 3 .  LOKALPLANOMR~DETS ANVENDELSE 

Område I 

Stk. 1. Området   må kun anvendes til bolig-  og  erhvervsfor- 
mål. Inden  for  området  må kun  opfØres el ler   indret-  

tes bebyggelse til beboelse  og  offentlige  formål  (her- 

under  offentlige  og  private  institutioner)  samt til er-  

hverv  som  folger:   Butikker,   kontorer,   restauranter,  

klinikker  samt  lignende  formål,  som  efter  byrådets 

sk@n  naturligt  hØrer til i området. 

Dog  kan d e r  efter byrådets  godkendelse i hvert  til- 

fælde  indrettes  mindre  værkstedsvirksomhed,  såfremt 

den  har  tilknytning til en  butik. 

Stk. 2 .  Mindst 10  70 af området  skal  udlægges til friareal i 
forbindelse  med  bebyggelsen. 

Stk. 3. Arealet  mellem  den  bebyggelsesregulerende  linie (jfr. 

5, stk. 4) og  Ringve j Syd (se  bilag 4) må  ikke  an- 
vendes til bebyggelse,  oplag,  reklameskiltning,  udstil- 

ling eller lignende. 
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Område  2 

Stk. 4. 

Stk. 5 .  

Stk. 6. 

Stk. 7. 

Stk. 8. 

Stk. 9. 

Stk. 10. 

Stk. 11. 

Stk. 12. 

Område  2 udlægges til rekreat ivt   f r iareal   (bypark el- 
ler lignende  rekreative  formål). 

Der   må  på området kun opfores  sådanne  bygninger 

eller  anlæg,  som  efter  byrådets skØn e r  nodvendige 
for  områdets  brug  som  offentlig  park. 

Område 3 

Område 3 m å  kun anvendes til boligformål.  Der  kan 

dog  tillades  opfort  en  butik i området,   specielt   med 

henblik på  betjening af områdets  beboere. 

Mindst 1 0  To af området  skal  udlægges  som  fælles OP- 

holdsareal  for  bebyggelsen. 

Område  4 

Område 4 m å  kun anvendes til boligformål.  Bebyggel- 

s en   må  kun bestå af række-,  kæde-  og  gårdhuse  og 

lignende  tæt-lav  bebyggelse. 

På hver  ejendom  må kun opfØres e l le r   indre t tes  6n 

bolig. 

Mindst 10 To af området  skal  udlægges  som  fælles op- 

holdsareal  for  bebyggelsen. 

Område 5 

Område  5 m å  kun anvendes til boligformål.  Bebyggel- 

s en   må  kun bestå af række-,  kæde-  og  gårdhuse  og 

lignende  tæt-lav  bebyggelse. 

På hver  ejendom  må kun opfØres  eller  indrettes  &n 
bolig. 



Stk. 13. 

Stk. 14. 

Stk. 15. 

Stk. 16. 

Stk. 17. 
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Mindst 10 y0 af området  ska l  udlægges til fælles O P -  

holdsareal  for  bebyggelsen. 

Område  6 

Område  6 m å  kun anvendes til boligformål.  Bebyggel- 

sen må kun bestå af åben  og  lav  bebyggelse. 

På hver  ejendom  må kun  opferres e l ler   indret tes   &n 

bolig. 

Fællesbestemmelser   for   område 3 ,  4, 5 og 6 

Byrådet  kan  tillade, at der  på  ejendommene  drives  en 

sådan  virksomhed  (damefrisØr,  lægevirksomhed,  arki- 

tekt-  og  ingeniØrvirksomhed,  revisor,  skomager  og 

lignende),  som  almindeligvis  kan  udgves i beboelses- 

områder,  under  forudsætning af, 

at virksomheden  drives af den, der  bebor  den  pågæl- 
dende  ejendom, 

at virksomheden  efter  byrådets skØn drives  på  en så- 
dan  måde, at ejendommens  karakter af beboelses- 
ejendom  ikke  forandres  (herunder  ved  skiltning  el- 
ler lignende),  og  områdets  karakter af boligområde 
ikke  brydes, 

at virksomheden  ikke  medfgrer  ulempe  for  de  ombo- 
ende,  og 

at   virksomheden  ikke  medforer behov  for  parkering, 
der   ikke  er   p lads til på  den pågældende  ejendom. 

Ejendommene må derudover  ikke  benyttes til nogen 

form  for   erhvervsvirksomhed.  

Uanset  foranstående  bestemmelser  kan  der  inden for 

områderne  efter byrådets  nærmere  godkendelse opfØ- 

res eller indrettes  bebyggelse til kollektive  anlæg, så- 
som  vuggestuer,  bgrnehaver  og  fælleshuse  for  områ- 

dets  beboere. 
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Område  7 

Stk. 18. Området  udlægges  som  fællesareal  for  beboerne i om- 
råde  3. I området  må der  opfØres l fællesbygning. 
Desuden  kan  der  etableres  regnvandsbassin i området.  

Stk. 19. Det e r  på  fællesarealerne  t i l ladt  grundejerforeningen, 

de r   ska l  stiftes i henhold til 9, stk. 5, at e tablere  

beplantninger,  boldbaner,  legepladser  og  lignende til 
fælles  formål. 

Område 8 

Stk. 20. Området  udlægges til fællesareal  for  beboerne i områ-  

de 4, 5 og 6. I området  må der  opfØres 1 fællesbyg- 

ning.  Desuden  kan  der  etableres  regnvandsbassin i om- 

rådet.  

Stk. 21. Det e r  på  fællesarealerne  t i l ladt  grundejerforeningen, 
de r   ska l  stiftes i henhold til 9, stk. 9, at etablere  

beplantninger,  boldbaner,  legepladser  og  lignende til 
fælles  formål. 

Fælles  opholds- o g  friarealer 

Stk. 22. Eventuelle  planer  om  etablering af beplantning eller 
anlæg  på  de  fælles  opholdsarealer i område 1, 3, 4 og 
5 samt på  fæl lesarealerne  område 7 og 8 e r  de re- 
spektive  grundejerforeninger  pligtige at forelægge Ar-  
hus  kommune,  magistratens 4. afdeling  ved  stadsgart- 

neren,  for så vidt  angår arealer som  regnvandsbassin 

tillige magistratens 2. afdeling  ved  stadsingenioren, til 
godkendelse. 

§ 4. UDSTYKNINGER 

Området  må udstykkes i områderne  1, 2, 3,  4, 5, 6, 

7 og 8. 
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Yderligere  udstykning  må  ikke  finde  sted, fØr der  er  
fas t sa t   nærmere   bes temmelser   herom i en suppleren- 

de  lokalplan. 

§ 5. VEJ- OG STIFORHOLD 

Stk. 1. Der  udlægges  areal til folgende  veje og s t ier   med 

retning  og  beliggenhed  som  vist på vedhæftede  bilag 4. 

Vejene V. 1. og V. 2. i en bredde af 1 6  m. 

V. 1. og V. 2. anlægges  med en tilslutning til Ringvej 

Syd, i princippet  som  vist  p å  bilag 4. 

Vejen V. 3 .  i en  bredde af 1 2  m. 

V. 3.  anlægges  med  en  tilslutning til Ringvej Syd som 

vis t  på bilag 4. 

Stk. 2. Alle hovedstier  udlægges i 5 m bredde,  principielt  som 

angivet på bilag 4. 

Område 3 vejbetjenes fra V. 4., V. 5. ,  V. C . ,  V. 7 .  08 
V. 8. J i princippet  som  vist  på  bilag 4. 

Den nærmere  beliggenhed af vejtilslutningerne til 

Bjodstrupvej  fastlægges  ved  supplerende  lokalplan, 

jfr. § 4. 
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Stk. 4. Madsbjergvej - på  strækningen  syd  for  Ringvej Syd - 
forudsættes  nedlagt  som  vej  og  udlagt til sti. 

§ 6. BEBYGGELSENS  OMFANG OG PLACERING 

Område 1 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3 .  

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Stk. 6. 

Stk. 7. 

Stk. 8. 

Område t   må  kun  bebygges i overensstemmelse  med  en 
af byrådet  vedtaget  supplerende  lokalplan,  der  skal  ud- 

arbejdes  inden  for  folgende rammer: 

Bebyggelsesprocenten  for  området  som  helhed må ikke 

overstige 35. 

Bygninger må kun opfores i indtil 2 etager  foruden 

eventuel  kælder. 

Langs  Ringvej Syd pålægges i område  1 en  bebyggel- 

sesregulerende  l inie 50 m fra vejmidte. 

Område  2 

Området  må ikke  bebygges,  dog  kan  byrådet  tillade  en- 

kelte  for  området  nodvendige  bygninger  opfort, j f r .  § 3, 

stk. 6. 

Område 3 

Området  må kun  bebygges i overensstemmelse  med  en 
af byrådet  vedtaget  supplerende  lokalplan,  der  skal  ud- 

arbejdes  inden  for  folgende  rammer: 

Området   må  maksimalt   bebygges  med 66.000 m2 brut-  

toetageareal.   Der må maksimalt   opfores  425  boliger. 

Bebyggelsen må opfores  i maksimalt  2 etager foruden 

eventuel  kælder. 
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Område 4 

Stk. 9. Området  må kun  bebygges i overensstemmelse  med 

en af byrådet  vedtaget  supplerende  lokalplan,  der  skal 

udarbejdes  inden  for  fglgende rammer: 

2 Stk. 10. Området  må maksimalt   bebygges  med 36.000 m 

bruttoetageareal.  Der må maksimalt  opfØres 235 bo- 

liger. 

Stk. 11. Bebyggelsen må opfØres i maksimalt  etage foruden 

eventuel  kælder. 

Område 5 

Stk. 1 2 .  Området  må kun  bebygges i overensstemmelse  med  en 

af byrådet  vedtaget  supplerende  lokalplan,  der  skal  ud- 

arbejdes  inden  for  folgende  rammer: 

Stk. 13. Området  må maksimalt  bebygges  med  12.500 m 2 

bruttoetageareal.  Der må maksimalt  opfØres 80 boli- 

ger. 

Stk. 14. Bebyggelsen må opfØres i maksimalt  13 etage foruden 

eventuel  kælder. 

Fæl lesbes temmelser  for område 1, 3,  4 o g  5 

Stk.  15.  Bebyggelse til beboelse samt opholdsarealer  herti l   skal 
placeres   således,  at det  ækvivalente  konstante  stØjni- 

veau  hidrØrende fra den  planlagte  Ringvej Syd og BjØ- 

strupvej  ikke  overskrider 55 dB (A) på  dognbasis. 

Fæl lesbes temmelser   for   område  4 og  5 

Stk. 16. Der  skal i den  supplerende  lokalplan for  bebyggelsen 

fastlægges  byggezoner,  der  angiver,  hvordan  boligen 

på  den  enkelte  grund  gives  en  passende  udvidelsesmu- 

lighed. 
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Område 6 

Stk.  17. Området  må kun  bebygges i overensstemmelse  med  en 

af byrådet  vedtaget  supplerende  lokalplan,  der  skal  ud- 

arbejdes  inden  for  folgende rammer: 

Stk. 19. Bebyggelsen må opfØres i maksimalt  1+ etage foruden 

eventuel  kælder. 

Stk.  20.  Intet  punkt af en  bygnings  ydervæg eller tagflade må 
være  hævet mere end  8,5 m over   terræn.  

Stk. 21 .  Der   ska l  i den  supplerende  lokalplan  for  bebyggelsen 

fastlægges  byggezoner,  der  angiver,  hvordan  boligen  på 

den  enkelte  grund  gives  en  udvidelsesmulighed til 
mindst  150 m . 2 

§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3 .  

Stk. 4. 

Nærmere  bestemmelser   for   bebyggelsens  ydre frem- 
træden i område 1, 3, 4, 5 og 6 skal  fremgå af den 

under 6 nævnte  supplerende  lokalplan  for  det  pågæl- 
dende  område. 

Skiltning  og  reklamering  på  ejendommene må kun fin- 
de  sted  med  magistratens 2. afdelings  tilladelse i 

hvert  enkelt  tilfælde. 

Blanke eller reflekterende tagmaterialer må kun an- 
vendes  med  magistratens 2. afdelings  tilladelse i 

hvert  enkelt  tilfælde. 

UdendØrs  antenner skal anbringes på bygningerne  og 

må ikke  gives  en stØrre hojde  end  0,5 m over  tagryg- 

gen. 
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§ 8. TILLADELSE  FRA  ANDRE MYNDIGHEDER 

Bygge-  og  anlægsarbejder  inden  for  lokalplanområdet 
må ikke  påbegyndes, fo r  landbrugsministeriet  har  op- 

hævet  landbrugspligten  på: 

1. Matr.   nr.   10 k og  10 1 samt de  dele af matr. nr .  

2 a, 9 g, 10 a, 10 i, 11 a og 42 a, alle Holme  by 

og  sogn,  der ligger inden for  lokalplanens  område. 

2. Matr .nr .  3 o, 4 v, 5 a, 11 a, 11 b og 11 c samt de 

dele af matr. nr .  3 m og 4 a, alle BjØdstrup  by, 
Tranbjerg  sogn,   der  ligger inden  for  lokalplanens 

område. 

§ 9. GRUNDEJERFORENING 

Område 1 

Stk. 1. 

Stk. 2. 

Stk. 3 .  

Stk. 4. 

Stk. 5. 

Der  skal  oprettes  en  grundejerforening  med  medlems- 

pligt for  samtlige e j e r e  af grunde i område  1. 

Grundejerforeningen  skal stiftes, når   mindst  50 7'0 af 

de  udstykkede  parceller e r  solgt. 

Vej-  og stiarealer, der   ikke  overtages af det  offentli- 

ge, samt fællesarealer  inden  for  område 1 skal, se- 
nest   når  grundejerforeningen e r  stiftet, vederlagsfr i t  

tilskØdes  grundejerforeningen,  som  har  pligt til at 
modtage  skode på a rea l e rne  i den  takt,  disse  udstyk- 
kes  og  byggemodnes. 

Grundejerforeningen  skal  forestå  etablering,  drift   og 
vedligeholdelse af de i 3, stk. 2, nævnte  fællesarea- 
ler. 

Område 3 

Såfremt   område  3 udstykkes  yderl igere ,   skal   der   opret-  

tes en  grundejerforening  med  medlemspligt  for samtli- 

ge e j e r e  af grunde i område 3.  
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Stk. 6. Grundejerforeningen  skal stiftes, når  mindst 50 70 af 

de  udstykkede  parceller er  solgt. 

Stk. 7. Vej-  og  st iarealer,   der  ikke  overtages af det  offentli- 

ge, fællesarealer  inden  for  område 3 samt område 7 ,  

skal,   senest   når  grundejerforeningen  er  st if tet ,   veder- 

lagsfrit  tilskØdes  grundejerforeningen,  som  har  pligt 

til at modtage skØde på  a rea le rne  i den  takt,  disse  ud- 

stykkes  og  byggemodnes. 

Stk. 8. Grundejerforeningen  skal  forestå  etablering,  drift  og 

vedligeholdelse af de i 3, stk. 7 ,  og 3, stk. 18 og 
19, nævnte  fællesarealer. 

Område 4, 5 o g  6 

Stk. 9. Der  skal  oprettes  en  grundejerforening  med  medlems- 

pligt   for  samtlige  ejere af grunde i områderne 4, 5 

og 6. 

Stk.  10. Grundejerforeningen  skal stiftes, når  mindst  100 af de 

udstykkede  parceller e r  solgt. 

Stk. 11. Vej-  og  st iarealer,   der  ikke  overtages af det  offentlige, 

fæl lesarealer  i områderne 4, 5 og 6 samt  område 8, 

skal,   senest   når  grundejerforeningen er  stifte , veder- 

lagsfrit  tilskodes  grundejerforeningen,  som  har  pligt 
til at modtage  skode på area le rne  i den  takt,  disse  ud- 

stykkes  og  byggemodnes. 

Stk. 12. Grundejerforeningen  skal  forestå  etablering,  drift 08 
vedligeholdelse af de i § 3, stk.  10,  13, 20 Og 21, 
nævnte  fællesarealer. 

§ 10. OPHÆVELSE AF PARTIEL  BYFLANVEDTÆGT 

Den  under  den 29. februar  1960 af boligministeriet 

godkendte  partielle  byplanvedtægt nr. 5 for  Holme  by 
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og LundshØj  ophæves  for  det  område, der omfat tes  af 

nærværende  lokalplan nr.  45. 

Således  vedtaget af a r h u s  b r å d  .den 18, a p r i l  1979, 
A R H h  BYRAD, den 

P. b. v. 
/- 

I henhold til S 27 i lov om kommuneplaner  vedtages  foranståen- 

de lokalplan  endeligt. 

Vedtagelsen  af  lokalplanen  er  offentliggjort  den  ?.sept. 1980. 


