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1 Område og oversigtskort 
Det udbudte område udgør en del af matrikel nr. 5ea, Brabrand By, Brabrand, 
beliggende på adressen Lottesvej 1. Området udgør delområde IV i lokalplan 
1059.  

Området ejes af Aarhus Kommune. Områdets areal er 11.068 m2 

Oversigtskort over området og ejendommen fremgår af nedenstående figur 1.  

 
Figur 1: Oversigtskort 

LP 
1059 

DEL 
IV 
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Figur 2: Udbudskort, lokalplan 1059, delområde IV (bilag 3) 

2 Planforhold  
Området er omfattet af rammeområdet 240401BO i Kommuneplan 2017 for 
Aarhus Kommune. Områdets anvendelse er i rammen fastlagt til tæt-lavt 
boligområde.  

I henhold til kommuneplanens rammer må der inden for området opføres tæt-
lav bebyggelse i maks. 3 etager, i form af byhuse, townhouses eller 
rækkehuse, samt dobbelthuse og etageboliger.  

Området er omfattet af Lokalplan 1059 (vedtaget i 2017) for Boliger og 
erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup. Det udbudte område er i lokalplanen 
kun udlagt som en rammelokalplan, og fastlægger blot rammerne for 
området. Rammen fastsætter en maks. Bebyggelsesprocent på 75%, 
svarende til ca. 8.300 etagemeter. 

Det forudsættes, at køber udarbejder en ny supplerende lokalplan for området 
(Delområde IV i LP1059), i samarbejde med Aarhus Kommune.  

3 Servitutter 
Der er tinglyst 5 servitutter på området.  

Der henvises til bilag 4 – Servitutredegørelse, Bøgh & Krabbe 2018. 
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4 Eksisterende projektforslag for nabogrund 
Området er del af en samlet lokalplan, og de resterende delområder i lokalplan 
området er udlagt til erhverv og ungdomsboliger. To af områderne er under 
udvikling. Det drejer sig om delområde I og IIa. Brabrand Boligforening er ejer 
af begge områder og bygger ny administrationsbygning i delområde IIa og 
ungdomsboliger i delområde I. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3: Situationsplan, Brabrand Boligforenings projekt på nabogrunden. 

5 Eksisterende bebyggelse 
Området overdrages til køber med eksisterende bygninger, belægninger og 
andet udstyr i terræn. 

Den eksisterende bebyggelse i området består af kollegieboliger og udgør et 
samlet etageareal på ca. 5.376 m2 fordelt på 8 punkthuse á 672 m2. 

Én af bygningerne nedrives af Aarhus Kommune forud for overdragelsen 
(bygning 19 jf. nedenstående kortudsnit). 

Delområde 2: 
Administrationsbygning 

Delområde1: 
Ungdomsboliger 
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Figur 4: De eksisterende bygninger. Bygning 19 nedrives af Aarhus Kommune) 

Bygningstegninger og historiske byggesager vedrørende ejendommen kan 
downloades fra Aarhus Kommune digitale byggesagsarkiv: 

http://byggesager.aarhuskommune.dk/Byggesag/Liste?adresseId=49570 
 
Køberen skal opfylde myndighedskrav og miljøkrav for 
nedbrydningsarbejderne. 

Ved udvikling af nabogrunden er lignende punkthuse nedrevet. I den 
forbindelse er der udarbejdet en miljøscreening af Hejredalskollegiets 
punkthuse. Miljøscreeningen er vejledende for de tilbageværende punkthuse 

- Bilag 6.1 - Miljøscreening 
 

6 Grundejerforening 
Der skal stiftes en eller flere foreninger til at varetage fælles 
grundejerinteresser i lokalplanområdet. 

Der henvises til lokalplan 1059 § 13 

http://byggesager.aarhuskommune.dk/Byggesag/Liste?adresseId=49570
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7 Vejadgang  
7.1 Vejadgang 

Området skal vejbetjenes fra en nyanlagt boligvej tilsluttet Lottesvej. Der 
henvises til lokalplan 1059, § 5.  
 

- Se bilag 6.2 Hovedprojekt Etape 6.2 – Stikvej 
 

7.2 Gennemgående stiforbindelse 
I området skal der anlægges en gennemgåede stiforbindelse, der forbinder 
Karen Blixens Boulevard med Hejredalsvej. 

Der henvises til lokalplan 1059 

7.3 Parkering 
Parkering skal anlægges i henhold til Aarhus Kommunes gældende 
parkeringskrav. Kravet fastsættes ved udarbejdelse af ny lokalplan. 

7.4 Fortov (Drift og vedligehold) 
Køber pålægges ved overdragelse, som grundejer, forpligtelse til drift (renhold 
og vintervedligeholdelse) af fortov. Forpligtelsen gælder for alle tilstødende 
veje, herunder fortov langs Hejredalsvej og Edwin Rahrs Vej, langs egen 
matrikel. 

8 Friarealer  
I henhold til lokalplan 1059 stilles der krav til etablering af opholdsarealer 
inden for lokalplanområdet. Det præcise krav fastlægges i forbindelse med 
udarbejdelsen af lokalplan for det udbudte område.  

9 Miljøforhold  
9.1 Trafikstøj 

Området er støjbelastet, af trafik fra Edwin Rahrs Vej og Hejredalsvej. 

Det forventes, at støjen fra Edwin Rahrs Vej håndteres ved anlæg af 
støjafskærmning eller bebyggelse i delområde IIb. Før der kan gives tilladelse 
til ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde IV, skal der ved beregning af støj 
eftervises at vejledende grænseværdier overholdes.  

Dette koordineres med ejer af delområde IIb. Der er indgået aftale, med køber 
af delområde IIb, om at etablering af støjafskærmes afsluttes senest 1 år efter 
overtagelse. 

Se lokalplan 1059, § 11, for krav til støjforhold. 

10 Arkæologi 
Moesgård Museum (MOMU) har foretaget arkivalsk kontrol af området og 
anser det ikke for nødvendigt at foretage yderligere arkæologiske 
undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet: 
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- Bilag 6.3 - Arkæologisk vurdering, MOMU (2016) 

11 Eksisterende ledninger, kabler m.v. 
Eksisterende registrerede ledninger, kabler m.v. på området fremgår af Bilag 
6.4.  

Ledningsoplysningerne (LER) er trukket den 10.08.2016, hvor følgende 
ledningsejere i området er fremkommet: 

- AffaldVarme (fjernvarme) - Bilag 6.4.1 
- AURA Fiber - Bilag 6.4.2 
- EnergiMidt - Bilag 6.4.3 
- Fibia - Bilag 6.4.4 
- Globalconnect - Bilag 6.4.5 
- Stofa - Bilag 6.4.6 
- TDC - Bilag 6.4.7 
- Telia - Bilag 6.4.8 
- Aarhus Vand - Bilag 6.4.9 

12 Geoteknik og jordforurening 
Der er udarbejdet en geoteknisk undersøgelse på området.  

- Bilag 6.5 Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse (Niras 2017) 

13 Forsyningsforhold 
Området er tilsluttet vand, kloakforsyning, fjernvarme, el og telefon.  

Forsyning føres via nyanlagt boligvej til Lottesvej. Se bilag 6.2 

Nærværende afsnit beskriver forholdene af betydning for køber i relation til 
byggemodningen og omfatter følgende:  

1. Kloakforsyning 
2. Brugsvand  
3. Fjernvarme  
4. El  

13.1 Kloakforsyning 
Ejendommen er tilsluttet separeret spildevandssystem og ligger inden for 
Aarhus Vand A/S’ forsyningsområde. 

Der henvises til lokalplan 1059 ifh, til separering af spildevand og regnvand 

Jf. Spildevandsplan 2017-2020 oplyses, at området er separatkloakeret. 

Området er tilsluttet kloakken, grundet tidligere tilslutning af 
Hejredalskollegiet. Der vil derfor, jf. Aarhus Vand, ikke blive opkrævet 
tilslutningsafgift for kloak. Eksisterende stik skal benyttes.  
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Der henvises i øvrigt til gældende betalingsvedtægt for håndtering af 
spildevand (Aarhus Vand A/S): 
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/takster/takster-2019.pdf 

13.2 Brugsvand 
Området skal tilsluttes vandforsyning fra Aarhus Vand A/S. 

Tilslutningsbidrag samt ændringer af den eksisterende tilslutning bekostes af 
køber og skal koordineres med Aarhus Vand A/S. 

Betingelser for tilslutning til vandforsyningen, herunder bygherrevejledning og 
gældende takster for tilslutningsbidrag, fremgår af Aarhus Vands hjemmeside: 
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/takster/takster-2019.pdf 

13.3 Fjernvarme 
Området er omfattet af fjernvarmetilslutningspligt. Området forsynes af 
AffaldVarme Aarhus) og følger forsyningens til enhver tid gældende 
betingelser.  

Tilslutningsbidrag samt ændringer af den eksisterende tilslutning bekostes af 
køber og skal koordineres med Aarhus AffaldVarme. 

Betingelser, takster m.v. for tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremgår af 
Aarhus AffaldVarmes hjemmeside: 
https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/takster-betalingsinfo-bestemmelser-og-
klagevejledning/takster/. 

13.4 El 
Ejendommen er tilsluttet elnettet og ligger inden for Dinel A/S’ 
forsyningsområde (tidligere AURA El-net A/S). 

Tilslutningsbidrag samt ændringer af den eksisterende tilslutning bekostes af 
køber og skal koordineres med Dinel A/S. 

De aktuelle betingelser, takstblad med tilslutningsbidrag m.v. er tilgængeligt 
på Dinels hjemmeside: https://www.dinel.dk.  

Eksisterende installationer 
Ved eksisterende bebyggelser er der 2 installationer med hver 125 amp. Disse 
overtages af køber 

1. 430003652 – 125 amp. 
2. 430003653 – 125 amp. 

 
- Bilag 6.6 Amp. rettighed, Bentesvej 1-11 og Lottesvej 1-21, Brabrand 

https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/takster-betalingsinfo-bestemmelser-og-klagevejledning/takster/
https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/takster-betalingsinfo-bestemmelser-og-klagevejledning/takster/
https://www.dinel.dk/
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14 Affaldsløsninger 
Området forudsættes anvendt til bolig. Der skal derfor etableres 
affaldsordning i henhold til Aarhus Kommunes regulativ for 
husholdningsaffald.  

Tilslutningsbidrag bekostes af køber og skal koordineres med Aarhus 
Kommune. 

https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/takster-og-
regulativer/regulativ-for-husholdningsaffald/  

15 Byggemodning 
Køber betaler udgift til etablering af boligvej A-B, jf. lokalplankortet, efter 
fordelingsnøgle jf. lokalplan. 

Internbyggemodning på delområde IV, påhviler køber. 

16 Håndtering af forurenet jord og jordbundsforhold 
Køberen forestår alt håndtering og bortskaffelse af jord, samt alt håndtering i 
forbindelse med jordbundsforhold. 

17 Byggeplads 
Byggepladsarealer skal påregnes holdt inden for eget grundstykke.  

Køber skal i hele byggeperioden sikre renholdelse af omkringliggende veje, 
samt andre veje der måtte blive udsat for jordkørsel og lignende fra 
byggepladsen.  

Køber skal sikre, at tilstødende fortov/stier, cykelsti og græsrabatter samt 
udstyr som gadebelysning og skiltning ikke bliver beskadiget.  

Ved overdragelsen af ejendommen skal der foretages en fotoregistrering af 
tilstødende arealer samt nærmeste naboer. 

Køber skal iagttage, at der på alle tider er adgang til naboejendommene. 

 

https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/takster-og-regulativer/regulativ-for-husholdningsaffald/
https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/takster-og-regulativer/regulativ-for-husholdningsaffald/
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