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Om dette hæftes indhold
Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om
lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger,
den har blandt andet for grundejere i området.Til dette
afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de
måder, planen gør det muligt at udnytte området på.
Derefter følger redegørelsen, som indeholder
oplysning om forudsætninger for planen om områdets
betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv
trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og
kloak.
Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende
lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de
nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse
af lokalplanområdet.

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

Lokalplanen kan ses og købes hos
Kommune Information
Rådhuset
8100 Århus C.
Tlf. 89 40 22 22

Kortgrundlag
Grundlaget for planens kortbilag i mål 1:10.000 og
mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 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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1.1

1. BESKRIVELSEN

Denne lokalplan gælder for et område ved Bredgade
i Malling.
10.500 mz stort, var ved planens udarbejOmrådet, der er ca.
delse privat ejet.
Lokalplanen er udarbejdet, fordi den private ejer ansker at
bebygge området med tæt-lave boliger

.

På bilag 1 - illustrationsplanen - er vist, hvordan lokalplanområdet kan komme til at se ud, når området er fuldt
bygget

-

-

På bilag 3
lokalplankortet
områderne I og II. For hvert

-

er lokalplanområdet opdelti
af disse områder gælder en
bestemmelser om deres anvendelser, om bebyggelsestæthed og
lignende.

Område I må kun bebygges med
nes at blive 20
ca.
familieboliger
på 1 og 2 værelser. Der må dog
liger i området. Der må opfares

rækk

tæt-lavt boligbyggeri. Der pår
og op 10
til
mindre boliger
maksimalt opfares
22 familiebofælleshus indenfor området.

1 etage med udnyttet tagetage, og ingen
Husene må hajst i
være
6,5 m over terræn af
del af en bygning må være hajere end
i forhold til eksisterende bebyghensyn til indbliksproblemer
gelse.

For grunden gælder endvidere, at bruttoetagearealet ikke må
35 % af den del af grundareaoverstige 2.570 mz , svarende til
let, der må bebygges.

Selv om område
I kun må anvendes til boligformål, kan kommune
(ved magistratens2. afdeling) tillade, at der på en ejendom
drives visse former for erhvervsvirksomhed.
Det drejer sig om den slags erhverv, der normalt tillades
udavet i boligomrAder, f.eks. frisar, læge, arkitekt, ingeniar, revisor og lign. Dog vil en af betingelserne være, at
virksomheden ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

1.2

Alle huse, der bygges
i området,
Varmeværk a.m.b.a.

skal

aftage

varme

fra

Malling

Område II mb kun anvendes som friareal. Arealet skal indret
med beplantning, og der kan f.eks. anlægges en legeplads.
I lokalplanområdet

må

der

opfares

et

fælleshus

på
200 maximal

m2. Det må ikke placeres til gene for naboerne.
Lokalplanen sikrer, at der kan anlægges forskellige stier
inden for området. Disse stier vil dels skabe gode, interne
forbindelser i omrbdet, dels sikre adgang til omkringliggende
mål.
3 mbredt
Langs boligområdets vestgrænse etableres
et beplantningsbælte for at skærme mod indblik fra stien til
liggende haver vest for lokalplanområdet.

I skellet
hegn.

langs

banen

etableres 1 m
ethajt

ubrudt

de

trbdflet-

Grundeierforeninq
Der skal stiftes en forening til at varetage grundejernes
fælles interesseri lokalplanområdet. Foreningen rettigheder
se
og forpligtelser vil blive fastlagt i en deklaration
nedenfor

-

.

Deklaration

PB lokalplanområdet tinglyses en deklaration til supplering
af lokalplanen.
Denne
1.
2.
3.
4.

5.

deklaration

indeholder

bestemmelser

grundejerforening,
ledningsanlæg,
ubebyggede
arealer,
civilforsvarsmæssige
forhold
og
fællesmure.

om

l

1.3

Lokalplanens

retsvirkninaer

Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at
byrådet har vedtaget denne plan endeligt.
Bebyggelse, udstykning og
omrddet skal efter dette
planen.

anvendelse af ejendomme ilokalp
tidspunkt
i overensstemmelse
være
med

Anvendelse,
dret.

lovlig

der

har

været

forinden,

kan

fortsætte

Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er
indeholdt i planen, skal etableres.
Lokalplanen gælder forud for bestemmelser
i private byggeservitutter og andre sdkaldte tilstandsservitutter, der ikke
forenelige med planen.
Lokalplanen

kan

kun

ændres

ved

en

ny

er

lokalplan.

Byrådet kan dog give dispensation fra lokalplanen, hvis
pensationerne ikke er
i strid med principperne
i planen.

dis-

Når en eventuel dispensation ber@rer omboendes interesser,
skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og skal
have mindst14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, fOr dispensationen gives.

2.1

2. REDEGBRELSEN

I dette afsnit redegares for lokalplanens forholdtilkommuneplanen og til den avrige planlægning for området.

Kommuneplanen
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den
kommuneplan, som byrådet har godkendt.
Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er som vist beliggende i rammernes område nr. 31.05.11 BO.
Lokalplanomrbdet er som helhed beliggende i byzone.
Kommuneplanen fastlægger bl.a. folgende for 1okalplanomrAdet:

Planintentioner
Det er hensigten, at området kan bebygges med tæt-lavt boligbyggeri.
Rammebestemmelser
1.

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål
form af tæt-lav boligbebyggelse.

i

Området kan desuden
anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet
uden gener for omgivelserne.
Erhverv omfatter servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v.
For erhverv og offentlige formal gælder ved etablering,
udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det
lokale vejnet ikke mb forages nævneværdigt. Der forudsættes
endvidere en tilpasning til omgivelserne med særligt hensyn
til bygningsstarrelse, udformning, parkering og adgangsforhold, sådan at omrddets præg af boligomrbde ikke ændres.
2.

Bebyggelsesprocenten
arealet under et.

må

ikke

overstige

35

for

2.2
3.

Bebyggelsen må ikke
udnyttet tagetage.

4.

Bygningshajden

5.

Mindst 15 % af området skal udlægges og indrettes
tilstorre,samledefriarealerafforskellig
karakter og fælles for omradet.

Lokalplanens

forhold

må

til

opfores

ikke

med

8,5 m.
overstige

kommuneplanens

Lokalplanen er
i overensstemmelse
delområde 31.05.11.BO.

mere
1 etage
end med

med

rammebestemmelser

rammebestemmelserne

for

Det bemærkes, at i der
lokalplanområdet ikke er skabt mulighed
for at etablere erhvervsvirksomheder og institutioner, som
normalt i boligomrAder, på grund af tilkarselsforholdene. Af
hensyn til indbliksmuligheder til den eksisterende bebyggels
sat til maksimalt6,5 m.
vest for området er bygningshajden
Kommuneplanens tidsfalueplan for ibrugtagen af
bebyggelse angiver falgende udbygningstakst for
ger:
19891988
1984-87
31.01.01
31.02.07
31.03.05
31.03.08
31.04.07
31.05.11

BO

BO
BO

20
30
75
70
20 40
10

31.06.05 BO
31.06.07 BO
31.08.01 5LB

50
60
5

Ialt

BO
BO
BO

360

1990

95

1991

95

20

30
10

20

5

5
45
120

arealer til
familieboli-

25

115

Stajmæssiue forhold
De stajmæssige forhold
planens st0jbestemmelser.

er

vurderet

med

udgangspunkt
i kommune-

Området er primært belastet af togstaj og vibrationer fra
Odderbanen.

afstand 10
af m fra spormidte er stojniveauet bestemt til
på dagnbasis. Af hensyn til vibrationer fra jernba
skal der imidlertid, som vistpå lokalplankortet, bilag 3,
overholdes en mindsteafstand 25påm fra spormidte til boligbebyggelse.
I en

55 dB(A)

2.3

Vei-

09

stiforhold

Lokalplanområdet harvejadgang fra
Arhus og Odder, hvorfra der er
kollektiv trafik m.v.

Bredgade, landevejenmellem
forbindelse til instituti

Mod syd er der stiadgang til det rekreative areal og til
standsningsstedet p& Odderbanen.
Kollektiv

trafik

Lokalplanområdet er ved planens
linie 103 (Odderbusserne).

udarbejdelse

busbet
jent af

På Arhus-Odderbanen er der endvidere narbanedrift med stand
og m nord for lokalplanområdet.
ningssteder 200 m syd for 300

Skoleforhold
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelsei Malling
700 ca.
m nord~st
skoles distrikt, idet skolen er beliggende
for området.
Bamneinstitutionsforhold

Ved lokalplanens udarbejdelse er deri distriktet falgende
institutioner:
Vuggestue, Tværgade 3 , 36 pladser.
Halvdagsb@)rnehave, Stenhajgård,20 pladser.
Barnehave, Ajstrupvej4 7 , 60 pladser.
Fritidshjem, Ajstrupvej4 9 , 6 0 pladser.
Integreret institution, Eghovedvej
1, 80 pladser.
2.
Malling skolelegestue, Havrevænget
Teknisk

forsvninq

Elforsyning skal ske fra:
Bstjysk Elforsyning
Knudsminde 100
8 3 O 0 Odder
Vandforsyning skal ske fra:
Malling

Vandværk

Vandforsyning til brandslukning skal udfares ved opstilling
af brandhaneri nadvendigt omfang.
Varmeforsyning

skal

ske

Malling

fra:

Varmeværk

a.m.b.a.

2.4

Kloakforsyning skal ske i henhold til gældende vedtægt herom
og ved:
Stadsingenisrens kontor
Hygiejnisk Afdeling
Thorsve 2j
8230 Abyhsj
Regnvand skal afledes via eksisterende ledning ved Bækvej til
det offentlige vandlsb Fiskbæk.
Spildevand skal afledes via eksisterende ledning ved Bækvej
til Malling renseanlæg, hvor den fornsdne kapacitet er til
stede.

3.1

3 . LOKALPLAN NR.
MALLING

I

289. TÆT-LAVT
BOLIGOMRADE
VED
BREDGADE

I henhold til kommuneplanloven (lov 287
nr.af 26. juni 1975)
bestemmes fslgende for det
i I 2 nævnte område:

Lokalplanen
at

har

til

området

hovedformål
anvendes

til

at

sikre:

tæt-lavt

boligbyggeri,

at boligområdet forsynes hensigtsmæssigt med adgangsveje, parkeringspladser og fælles friarealer,

s

2.

Stk. 1

at

der gennemfares en vis ensartethed
i boligernes
udformning og materialevalg, så bebyggelsen vil
fremtræde som en harmonisk enhed,

at

beliggenheden og retningslinierne for anvendelsen af opholdsarealer for boligområdets beboere
fastlægges, og

at

der oprettes en grundejerforening
ge fællesopgaver i boligområdet.

til

O m D E OG O P D E L I N G

Lokalplanområdet afgrænses som vist på matrikelkortet, bilag4 , og omfatter matr.nr.
4 æ, del af matr.
nr. 4 b samt del af matr.nr.
5 aa Malling by, Mal1. januar
ling samt alle parceller udstykket efter
1988.

Stk. 2.

Lokalplanområdet opdeles i områderne I og IIs som
vist p& lokalplankortet, bilag3 . Se fodnote

Dennsjagtigegrænsedefinitionfindespåmaterialehos
stadsingenisrens forvaltningsafdeling.

1

at

.

vare

3.2
ANVENDELSE

3.

Område I
Stk. 1.

Området udlægges til tæt-lavt boligbyggeri samt
private haver og forhaver med p-pladser foruden
et
eventuelt fælleshus
forbeboerneilokalplanomrddet.

Stk.

Magistratens 2 . afdeling kan tillade, at der pd en
ejendom drives en sddan virksomhed (frisar, lægevirksomhed, arkitekt- og ingeniawirksomhed, revisor
og lign.), som almindeligvis
kan udaves
i beboelsesområder, under folgende forudsætninger:

2.

-

-

at virksomheden
men ,

drives

af

den,

der

bebor

at virksomheden efter magistratens
2 . afdelings
skan drives på en sådan mbde, at ejendommens
karakter af beboelsesejendom ikke forandres,
heller ved skiltning eller lignende,
at virksomheden
ende, og

ikke

medfarer

ejend

ej

ulempe
de ombofor

at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen.

Omrdde II
Stk.

3.

Området udlægges til fælles friareal for beboerne
i omrdde I. Desuden kan der placeres et fælleshus
til formdl, som er fælles for beboerne
i omrdde I.
På de fælles friarealer må grundejerforeningen
videre etablere anlæg til fælles formdl, f.eks.
beplantning, boldbane, legeplads m.v. samt stier.
Planer
for
disse
anlæg
magistratens 1. afdeling.

Stk.

4.

godkendelse

I lokalplanområdet

kan der placeres et fælleshus
formål, som er fælles for beboerne
i omrdde I.

Fællesbestemmelser
Stk. 5.

indsendestil

for

en

lokalplanområdet

I lokalplanområdet kanmed godkendelse framagistratens 2. afdeling opf0res bygninger til kvarterets
tekniske forsyning, når de ikke har mere
30 m2
end
bebygget areal og normalt ikke er hajere end
3 m
over terræn, og når de udformes
i harmoni med den
avrige bebyggelse.

til

3.3

UDSTYKNING

4.

OmrAde I
Stk. 1.

Udstykning af grunde med mindre grundstarrelse
den i kommuneplanlovens I 40 fastsatte minimums
grundstorrelse på
700 mz er
tilladt
i lokalplanområdet.

Stk. 2.

en af
Udstykning i området kan kun ske efter magistratens 2. afdeling godkendt udstykningsplan.

Stk. 3 .

Udstykningen skal i princippet foregå som vist på
illustrationsplanen, bilag 1, dog kan antallet af
parceller ændres.
Område

Stk.

4.

end

II

Yderligere

udstykning

må

ikke

finde

sted.

3 5.

VEJ-OGSTIFORHOLD

Stk. 1.

Pb lokalplankortet, bilag 3 , er med raster vistde
arealer, der er udlagt til:

..........................
..........................
.............................
..............................
................................

Adgangsvej A-B-C
Boligvej B-E, C-F
VendepladsC-D
Gangstia-b-c
Gangstib-d

9 mbred

6mbred
6mbred
3mbred
2mbred

Adgang til et eventuelt fælleshus
i område II skal
etableres via en forlængelse af vendepladsen C-D.
Stk. 2.

j3 6.

Der skal reserveres parkeringsareal svarende til
mindst 1,5 bilplads pr. bolig, for hver bolig
50 mz dog kun1 bilplads.

under

TEKNISK
FORSYNING
Nyt byggeri
i omrddet har pligt til at tilslutte
og aftage fjernvarme fra Malling Fjernvarmeværk
b.a. pbværketstilenhvertid gældende betingelser.

3 7.

s
a

BEBYGGELSENSOMFANGOGPLACERING
Område I

Stk. 1.

Ny bebyggelse må kun placeresi de i område I med
raster viste byggefelter, se bilag
3.
Dog kan garager/carporte samt mindre skure og ove
dækkede arealer til brug for cykler0.1. opf0res
udenfor de viste byggefelter. Det gælder ligeledes

3.4

karnapper, vindfang, udestuer
0.1.
Ovennævnte skal udfares efter en eller flere standard typer, der skal godkendes af magistratens
2.
afdeling og grundejerforeningen.
BR-S 8 5 , afsnit 2.3.3 , vedrarende hajdegrænseplan
mod vej gælder ikke.
Stk. 2.

Bruttoetagearealet må for området ikke overstige
2570 m 2 , svarende til ca.35 % af grundarealet.
Udstykning af området skal ske
i henhold til B
stk. 2.

Stk. 3.

Bygninger må hajst opfares
i 1 etage med udnyttet
tagetage foruden eventuel kælder.
Bygninger må opfares
i forskudt
ensidig taghældning.

Stk. 4 .

Stk. 5.

4,

plan,

eventuelt

med

Intet punkt af en bygning må være mere 6,5
end m
over terræn, målt efter det til enhver tid
bygningsreglements regler. Dette gælder dog ikke
skorstenspiber og ventilationsrar.

gæld

BR-S 8 5 , kap. 13, gælder ikke for omrddet.

Sdfremt sådanne bygninger anskes opfart, skal det
ske efter en samlet plan, godkendt af magistratens
2. afdeling.
Stk. 6.

Der må ikke opfares beboelse inden for en afstand
på 25 m fra midten af hovedsporet på Odderbanen,
se
bilag 3.
Fællesbestemmelser

for

-

1okalDlanomrddet

Stk. 7

Med magistratens 2. afdelings godkendelse md der
200 m2 til formhl,
opfares et fælleshus på maximalt
som er fælles for beboerne
i område I.
Bygningen skal harmonere med den avrige bebyggelse
og må ikke placeres til gene for naboerne. Plac
2 . afdeling.
gen skal godkendes af magistratens

Stk. 8.

Terrænreguleringer
må foretagesmedbygningsmynkun
dighedens tilladelse. Reguleringer på +/hajst
0,5
m fra skel md dog foretages uden tilladelse.

3 8.

BEBYGGELSENS
UDSEENDE

Stk. 1.

Bebyggelsen skal, også hvis den opfares
i flere
etaper, fremstå som en helhed. Dvs. der skal beny
tes samme materialer, farver og bygningsformer til
hele bebyggelsen.
Dette
ger.

Stk. 2.

gælder

Skiltning

og

også

eventuelle

reklamering

på

fremtidige

tilbygnin-

ejendomme
kun må
foreta-

3.5

ges med tilladelse fra magistratens
2. afdeling i
hvert enkelt tilfælde.
Stk. 3.

Blanke tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse
med etablering af anlæg til indvinding af Solene
Se fodnote 2

.

Sdfremt der etableres et sådant anlæg, skal det
indgd som en del af tagfladen eller en del
dommens avrige ydervægge.
Se fodnote 2.

af

På mindre bygningsværker, såsom carporte, garager,
udhuse og lignende, er det tilladt at benytte
tagmaterialer, sdfremt disse er inddækket pd en
sddan made, at de ikke er til gene for omgiv
Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer
på mindre drivhuse.

Stk.

4.

Der må ikke placeres vinduer og dare i vestgavlene
af hensyn til indbliksproblemer til eksisterende
bebyggelse vest for området.

j3 9.

HEGNOGBEPLANTNING

stk. 1.

Terrænplan og planer for beplantning af vej, sti,
skel og fælles friarealer samt indretning af legepladser
skalviabygningsinspektoratet
indsendestil
godkendelse ved Park- og Kirkegårdsforvaltningen
samt ved stadsingeniarens kontor.

Stk. 2.

Der udlægges areal til et3 m bredt beplantningsbælte langs område
1's vestskel, som vist pd bilag
3.

opsættes et
1 m hajt
langs banen.

Stk. 3 .

Der
let

Stk.

Etablering af trddflethegn og beplantninger ved
skellet langs banen skal aftales med Odder-banen
(Hads-Ning Herreds Jernbane).

4.

ubrudt

trddflethegn

i

skel-

Stk. 5.

Der opsættes et
1,5 m hajt raftehegn o.lign. mellem
5
til
adgangsvejen
parcellen
og
matr.nr.
mindskelse af indbliksgener o.lign.

3 10.

SAERLIGE FORUDSATNINGER FOR IBRUGTAGEN-AFNY BEBYGGELSE
Ny bebyggelse i lokalplanområdet md ikke tages i
brug, 0r
f:

2

Med denne bestemmelse er der ikke taget stilling til, om de
henhold til fjernvarmeværkets vedtægter kan opnås tilladelse t
anvendelse af anlæg til indvinding af solenergi.

3.6

a. den i S 6 nævnte tilslutning til Malling Fjernvarmeværk a.m.b.a. har fundet sted,
b. veje og stier, som nævnt i S 5, er anlagt, og
c. friarealer, herunder legepladser, i den i 5 9,
stk. 1, nævnte plan er anlagt.
d. det i S 9 stk. 3 nævnte hegn er etableret.
e. det i S 9 stk. 5 nævnte hegn er etableret.

s

11.

Stk. 1.

STBJFORHOLD
Ved opfarelse af ny bebyggelse bOr det tilstræbes,
at bebyggelsen og dennes opholdsarealer sikres det
lavest mulige stajniveau.
Dog er folgendeavre grænser for stajniveauet gældende :

Stk. 2.

Det skal sikres, at det konstante stajniveau, som
trafikstaj pbfarer bebyggelsen og dennes udendars
opholdsarealer, ikke overstiger 55 dB(A) pb dagnbasis, se S 7, stk. 6.

Stk. 3.

Der opsættes et 1 m hajt ubrudt tradflethegn i
skellet langs banen.

Stk. 4.

Etablering af trådflethegn og beplantninger ved
skellet langs banen skal aftales med Odder-banen
(Hads-Ning Herreders Jernbane).

s

GRUNDEJERFORENING

12.

Der skal stiftes en forening til at varetage de
fælles gFundejerinteresser i lokalplanomrbdet. Se
fodnote

.

3

Supplerende bestemmelser om grundejerforeningen findes
deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanomriidet.

i

3.7

Arhus byriid, den
P. b. v .

11
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Helmer a obsen

