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1. Ejendomsoplysninger 

1.1 Areal B.10 

Kommende udvikling af Lisbjerg skal ske i overensstemmelse med "Udviklings-

plan for Lisbjerg, af august 2018" og "Lisbjerg Etape 1, af august 2018", der er 

vedlagt den betingede købsaftale.  

Udviklingsområdet fremgår af bilag 6.1: "Projektgrundlag 17.06.2019" 

Nærværende bilag omfatter tekniske oplysninger og bindinger for areal B.10. Af-

grænsningen af areal B.10 fremgår endvidere af udbudskortet i den betingede 

købsaftale. Endelig skelafgrænsning aftales nærmere.  

Det digitale kortgrundlag stilles endvidere til rådighed jf. bilag 6.7. Filerne kan 

hentes her: https://nybylisbjerg.dk/. Filerne består af binded/merged tegningsfi-

ler i 2D i dwg-format version 2013 og kan åbnes i både AutoCad og MicroSta-

tion. Der er anvendt koordinatsystem DKTM2. 

Køber bedes udarbejde kortmateriale i 3D i koordinatsystem DKTM2 og højdesy-

stem DVR90. Det digitale materiale skal lagdeles efter følgende måde: Terræn-

model og infrastruktur, Bygninger, Vegetation og Forsyningsledninger under jor-

den. 

1.2 Eksisterende terrænforhold 

Terrænet i Lisbjerg er meget kuperet, hvilket som udgangspunkt bibeholdes ved 

udvikling af byen. Byen etableres på bakken, således at bygningerne tilpasser 

sig landskabet.  

Højdekurveplan for Lisbjerg kan ses af bilag 6.1: "Projektgrundlag 17.06.2019"  

https://nybylisbjerg.dk/
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2. Trafikale forhold 

2.1 Overordnet infrastruktur 

Principperne for den overordnede infrastruktur i Lisbjerg fremgår af Udviklings-

planen og Etape 1 planen.  

Udgangspunktet er, at trafikken føres igennem de enkelte kvarterer og bebyg-

gelser i et sammenhængende vejnet, som muliggør gennemkørsel ved lav ha-

stighed. 

2.2 Tilkørselsforhold, vendepladser og parkering 

Tilkørsel til areal B.10 skal ske fra en ny vejforbindelse CD-5 til DJ-1, hvor der 

laves én tilkørsel til området fra nordøst. Denne vejforbindelse bliver også tilkør-

sel til AL2boligs areal nordøst for B.10. Derudover bliver der også tilkørsel til 

arealet fra sydvest fra ny vejforbindelse mellem CD-2 og CD-3. Se principperne 

for tilkørsel på bilag 6.1: "Projektgrundlag 17.06.2019".  

Aarhus Kommune står for etablering af vejene, som afgrænser areal B.10. Det 

kan ikke forventes, at vejene er fuldt anlagte ved indflytning, men der er som 

minimum anlagt interimsvej og adgangsvej til området.  

Køber forestår etablering af offentligt tilgængelige færdselsarealer og opholds-

areal inden for eget areal i terræn i nærmere fastsat kote, som aftales med Aar-

hus Kommune, Byggemodningen. Ind- og udkørsler etableres efter godkendelse 

af Aarhus Kommune. 

Det må påregnes, at der skal tages højde for hjørneafskæringer og oversigtsare-

aler i sving og ved vej- og stitillslutninger. 

Parkering skal håndteres efter principperne for etablering af parkeringspladser 

jf. Etape 1 planen. 

Der henvises til Aarhus Kommunes Parkeringspolitik 2018, som kan findes her:  

https://aarhus.dk/media/11206/parkeringspolitik-2018.pdf  

og retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune, som kan ses 

her:  

https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsareal-i-

aak-2018.pdf 

Kontaktoplysninger til Byggemodningsafdelingen kan ses her: 

Aarhus Kommune 
Byggemodning 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 

https://aarhus.dk/media/11206/parkeringspolitik-2018.pdf
https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsareal-i-aak-2018.pdf
https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsareal-i-aak-2018.pdf
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byggemodning@mtm.aarhus.dk  

Kontaktoplysninger til Mobilitetsafdelingen kan ses her: 

Aarhus Kommune 
Mobilitet 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
planogmiljoe@mtm.aarhus.dk  

2.3 Stiforbindelse 

Der skal umiddelbart syd for areal B.10 etableres en trafiksti i eget tracé.
Stien etableres af Aarhus Kommune. 

2.4 Kollektiv trafik 

Letbanen er et centralt element i den kollektive trafikbetjening i Lisbjerg. 

Letbanen har flere stop i Lisbjerg, herunder ved Bymidten og ved Lisbjerg Skole. 

mailto:byggemodning@mtm.aarhus.dk
mailto:planogmiljoe@mtm.aarhus.dk
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3. Krav til byggeri op mod 

eksisterende/fremtidige veje  

3.1 Veje 

Køber forestår byggemodnings- og anlægsarbejder samt omkostningerne hertil i 

forbindelse med klargøring af eget areal. 

 

I forbindelse med byggeri på arealet skal der bygges op mod eksisterende veje. 

Køber skal sikre, at der ikke sker skade på anlæg og bygninger, der grænser op 

til arealet, og afholde alle omkostninger i den forbindelse. Køber skal holde en 

afstand til skel på ½ meter og Aarhus Kommune, Byggemodning, skal kontaktes 

for oplysning af vejkote og vejprofil, som byggeriet skal bygge op til. 

Eventuelle terrænforskelle ud mod tilstødende veje, samt skråningsanlæg, skal 

være indeholdt i disponeringen af arealet. 

For areal B.10 støder følgende veje op til det kommende byggeri:  

› Lisbjerg Skolevej (C - D)  

› Vejforbindelsen Lisbjerg Skolevej CD5 - Jes Ingerslevs Gade DJ1.  

› Vej rundt om B.09 støder op til B.10 på dennes vestlige side. 

Kontaktoplysninger til byggemodningsafdelingen: 

Aarhus Kommune 

Byggemodning 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

byggemodning@mtm.aarhus.dk 

Der skal i forbindelse med areal B.10 tages højde for ovennævnte punkter. Så-

fremt Køber støder på yderligere hindringer i, under og over terræn, afholder 

Køber samtlige omkostninger forbundet hermed.  

Kontaktoplysninger til arealudvikling: 

Aarhus Kommune 

Arealudvikling og Almene Boliger 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

arealogalmene@mtm.aarhus.dk 

  

mailto:byggemodning@mtm.aarhus.dk
mailto:arealogalmene@mtm.aarhus.dk
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3.2 Brand- og redningsveje 

Ved planlægning af arealet skal der både i anlægs- og driftsfasen tages hensyn 

til adgangsforhold for brand- og redningskøretøjer. Planerne for disse skal af-

stemmes med og godkendes af Østjyllands Brandvæsen. 

 

Kontaktoplysninger til Østjyllands Brandvæsen:  

 

Østjyllands Brandvæsen 

Ny Munkegade 15 

8000 Aarhus C 

lm@ostbv.dk  

  

mailto:lm@ostbv.dk
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4. Bindinger i Lisbjerg 

I forbindelse med planlægning for byudvikling i Lisbjerg er der udarbejdet en dy-

namisk temaanalyse, som belyser, hvilke miljømæssige registreringer og bindin-

ger, der er i området.  

Temanalysen kan ses af bilag 6.2: "Dynamisk temaanalyse 06.06.2019". I det 

følgende er de vigtigste temaer for arealet listet op. 

De naturmæssige bindinger for arealet kan ses i bilag 6.3: "Miljøtemaer 

17.06.2019". 

4.1 Natur 

Et blivende læhegn går endvidere gennem areal B.10 ud mod vejforbindelse C – 

D. Den nordøstlige del af B.10 ligger indenfor skovbyggelinje. 

I den nordøstlige del af B.10 reserveres areal til et grønt bælte mod AL2bolig. 

Der henvises i øvrigt til lokalplan 998.  

4.2 Grundvandsinteresser 

Det bemærkes, at areal B.10 ligger i et område med særlige grundvandsinteres-

ser. 

4.3 Arkæologiske forundersøgelser  

I forbindelse med udbud af arealet B.10 er der er indhentet en specifik udtalelse 

fra Moesgaard Museum for den udbudte grund. Areal B.10 er forundersøgt ar-

kæologisk og frigivet.  

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i for-

bindelse med evt. kommende gravearbejde, f.eks. en grav, der kan ligge helt 

isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal Moesgaard Museum underrettes. Mu-

seet vil da inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til 

en evt. udgravning dækkes af Slots- og Kulturstyrelsen (jf. Museumsloven §27 

stk. 5:2).  
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5. Jord og geoteknik 

5.1 Geotekniske undersøgelser 

Der er udarbejdet en orienterende geoteknisk undersøgelse for areal B.10. Geo-

tekniske forhold, herunder jordbundsforhold, funderingsforhold, vandspejlsfor-

hold o. lign. beskrives i denne undersøgelse, som fremgår af bilag 6.4: "Geotek-

nisk placeringsundersøgelse 12.04.2019" 

Når der foreligger et konkret projekt, skal køber udføre supplerende geotekniske 

undersøgelser.  

5.2 Terrænregulering 

Den overordnede strategi for terrænregulering i Lisbjerg fremgår af Udviklings-

planen og Etape 1 planen. 

Ved den kommende bebyggelse skal der tages udgangspunkt i det eksisterende 

terræn for at sikre udsigter og landskabelige kvaliteter. Terrænregulering skal 

som udgangspunkt holdes på et minimum. 

5.3 Jordbalance og håndtering af overskudsjord  

Jorddisponeringsplanen for Lisbjerg, der kan findes i bilag 6.5, beskriver de væ-

sentligste principper og forudsætninger for en bæredygtig disponering af over-

skudsjord i forbindelse med byggemodning og udbygning af bolig- og erhvervs-

områder i Lisbjerg.  

Det skal tilstræbes, at de kommende projekter i videst muligt omfang planlæg-

ges således, at mængden af jord, der skal opgraves, minimeres.  

Det skal dernæst tilstræbes, at opgravet jord i videst muligt omfang nyttiggøres 

på egen grund eller indenfor projektarealet. 

Der vil på sigt kunne anvises lokaliteter til nyttiggørelse af en mindre del af jord-

ressourcen på offentligt etablerede modtagelokaliteter indenfor udbygningsom-

rådet. 

5.4 Jordforurening  

I forbindelse med udarbejdelsen af den orienterende geotekniske undersøgelse 

er der ligeledes foretaget miljøundersøgelser jf. bilag 6.4.  

Areal B.10 er ikke ud fra de foretagne miljøundersøgelser kortlagt eller område-

klassificeret som forurenet.  
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Såfremt der konstateres forurenet jord, skal Jordgruppen ved Aarhus Kommune 

kontaktes:  

Aarhus Kommune 

Virksomheder og jord 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

jord@mtm.aarhus.dk  

 

 

mailto:jord@mtm.aarhus.dk
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6. Eksisterende ledninger, kabler m.v. 

6.1 Vejledende ledningsplan 

Der er udarbejdet en vejledende ledningsplan for eksisterende ledninger på are-

alet, som kan ses af bilag 6.6: "Ledningsplan 17.06.2019" 

Køber er forpligtet til at søge egne LER-oplysninger, inden gravearbejde finder 

sted. I forbindelse med byggeri bør det tilstræbes, at der tages hensyn til eksi-

sterende ledninger. 

6.2 Eksisterende regn- og spildevandsledninger 
samt dræn 

Langs den østlige afgrænsning af arealet fremgår regn- og spildevandsledninger. 

Disse ledninger skal respekteres.  

Mod nord i området fremgår en kort regnvandsledning.  

På tværs af området fremgår eksisterende drænledninger. Såfremt dimensionen 

af disse er under 200 mm afholder køber afholder alle udgifter til håndtering af 

pågældende ledning. Hvis dimensionen overstiger 200 mm afholder Aarhus 

Kommune udgifterne til håndtering af ledningen og Aarhus Kommune, Bygge-

modningen skal kontakts.  

I tilfælde af spørgsmål vedr. eksisterende ledninger eller ikke kortlagte lednin-

ger, som evt. måtte dukke op i forbindelse med byggeriet, skal ledningsejere 

kontaktes. Kontaktoplysninger kan findes i kapitel 7. 

6.3 Eksisterende telekabler 

På tværs af B.10 fremgår der af bilag 6.6 telekabler fra TDC. Køber afholder alle 

udgifter til håndtering af pågældende ledning. 

Langs arealets østlige og nordøstlige side fremgår ligeledes strømledninger. I den 

nordlige del af området fremgår lysleder-/fiberkabler. 
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7. Forsynings- og afledningsforhold  

Afsnittet beskriver entreprisegrænser i forhold til Aarhus Kommune, forsynings-

selskaberne og køber i relation til byggemodningen.  

Køber skal afholde samtlige tilslutningsafgifter indenfor eget areal. 

7.1 Klimatilpasning, regnvand og spildevand 

Areal B.10 skal separatkloakeres og herved adskilles regn- og spildevand.  

Afvandingssystemer på egen grund skal som minimum dimensioneres efter Aar-

hus Vand A/S og Aarhus Kommunes seneste dimensioneringskriterier, herunder 

valg af sikkerhedsfaktorer.   

Bindinger for afvanding på areal B.10 fremgår af bilag 6.6. Arealudlægget igen-

nem området skal indeholde en afvandingsgrøft. Afvandingsgrøften modtager 

regnvand fra opstrøms arealer. Arealudlægget skal anses som et forslag til det 

fremtidige tracé. Afvandingsløsningen fastlægges i samarbejde med Aarhus 

Kommune, vandmyndighed, og Aarhus Vand.  

På arealet skal der etableres et klimabassin. Bassinet skal forsinke regnvand ved 

skybrud. Løsningen udvikles i samarbejde med Køber, Aarhus Kommune, vand-

myndighed, og Aarhus Vand. Aarhus Kommune afholder udgifterne til et traditio-

nelt jordbassin. De tekniske og arealmæssige forhold afklares i lokalplanproces-

sen. Klimabassinet skal have et volumen på 1500 m³, samt anlægges med over-

løbsmulighed til de nærliggende boldbaner ved Lisbjerg Skole.  

Ændrer grundkøber de gældende føringsveje/bindinger, er det købers eget an-

svar at forbinde nye tracéer samt afholde alle udgifter ændringen vil medføre. 

Alle ændringer af føringsveje/bindinger skal afklares med Aarhus Kommune, 

vandmyndighed, og Aarhus Vand. 

Alle afvandingssystemer skal som udgangspunkt etableres i terræn og kan med 

fordel anlægges rekreativt, eller indbygges som en del af den interne infrastruk-

tur. 

Køber forestår etablering og bekostning af et privat/fælles regnvandsanlæg på 

matriklen, jf. i øvrigt vedtægter for grundejerforeningen. Aarhus Vand fører spil-

devandsstik frem til matrikelskel. Køber skal herudover selv etablere og bekoste 

et forsinkelsesvolumen på egen grund, inden regnvand ledes til hovedsystemet. 

Overstående bekostning giver anledning til en reduktion på 45 % af tilslutnings-

bidraget pr. bolig, på den del af tilslutningsbidraget som vedrører regnvand.  

På arealet må befæstelsesgraden ikke overstige 65 % inkl. lokalveje mv. Krav til 

befæstelsesgraden forudsætter, at der kan gives udledningstilladelse. 
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For areal B.10 gælder følgende krav til lokal forsinkelse af regnvand på eget 

areal: 

› Lokalt forsinkelsesvolumen til en 5 års regnhændelse dimensioneret jf. Aar-

hus Kommune og Aarhus Vand dimensioneringskriterier. 

› Vandbremse svarende til et afløbstal på 20 l/s/ha oplandsareal. 
  

Aftales der flere udledningspunkter med Aarhus Vand, skal størrelsen af forsin-

kelsesvolumen og vandbremse beregnes særskilt for de enkelte udledninger. 

For areal B.10 gælder følgende omkring tilslutningspunkter og afvandingsretnin-

ger og afvandingsanlæg:  

 

› Alle tilslutninger skal koordineres med Aarhus Vand. 

› Arealet skal aflede overfladevand til tilslutningspunkt vist på bilag 6.6. Til-

slutningspunktet er i terræn.  

› Arealet skal aflede spildevand til tilslutningspunkt vist på bilag 6.6. Tilslut-

ningskote afklares med Aarhus Vand. 

› Overfladevandet skal som udgangspunkt holdes på terræn og afleveres til 

hovedafvandingssystemet i terræn.  

› Der skal etableres og bekostes et forsinkelsesvolumen samt vandbremse, 

der sikrer overholdelse af specificeret udledningskrav. 

› Alle afvandingssystemer skal kunne håndtere en fremtidig 5-års regn samt 

have et tværsnitsudlæg, der kan transportere en 100 års regnhændelse.  

› En del af afvandingssystemets bredde (ud over en 5 årshændelse) kan med 

fordel anlægges rekreativt eller som en del af infrastrukturen, herunder for-

tov og cykelsti på eget areal. 

Der henvises til Aarhus Kommunes "Spildevandsplan 2017-2020": 

https://aarhus.dk/media/4969/spildevandsplan-2017-2020.pdf  

Samt til Aarhus Kommunes "Bilag Spildevandsplan 2017-2020":  

https://aarhus.dk/media/4970/bilag-spildevandsplan-2017-2020.pdf 

Aarhus Kommunes spildevandsdata kan ses på kort her:  

http://webgis.aarhus.dk/minimaps/spildevandsplan20172020.html 

Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 2014  

https://aarhus.dk/media/12021/klimatilpasningsplan-2014-2.pdf  

Der henvises i øvrigt til "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015" 

Aarhus Vand A/S:  

https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/privat/betalingsvedtagt--spilde-

vand-januar_2-2015.pdf  

Kontaktoplysninger på Aarhus Vand A/S, kan findes her:  

https://www.aarhusvand.dk/ 

Aarhus Vand A/S 

Gunnar Clausens Vej 34 

https://aarhus.dk/media/4969/spildevandsplan-2017-2020.pdf
https://aarhus.dk/media/4970/bilag-spildevandsplan-2017-2020.pdf
http://webgis.aarhus.dk/minimaps/spildevandsplan20172020.html
https://aarhus.dk/media/12021/klimatilpasningsplan-2014-2.pdf
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/privat/betalingsvedtagt--spildevand-januar_2-2015.pdf
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/privat/betalingsvedtagt--spildevand-januar_2-2015.pdf
https://www.aarhusvand.dk/
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8260 Viby J 

aarhusvand@aarhusvand.dk  

Kontaktoplysninger på Aarhus Kommune Center for Vand og Natur kan findes 

her:  

Teknik og Miljø 

Vand og Natur 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

vandmiljø@mtm.aarhus.dk  

7.2 Brugsvand 

Betingelser for tilslutning til vandforsyningen under Aarhus Vand A/S er gæl-

dende for området.  

Køber anlægger og bekoster forsyningsanlæg for brugsvand på egen grund og 

frem til tilslutningspunktet. Tilslutningspunkt skal koordineres med Aarhus Vand 

A/S.  

For betalingsregler mv. henvises til Aarhus Vand A/S.  

Kontaktoplysninger på Aarhus Vand A/S, kan findes her:  

https://www.aarhusvand.dk/ 

Aarhus Vand A/S 

Gunnar Clausens Vej 34 

8260 Viby J 

aarhusvand@aarhusvand.dk  

7.3 Fjernvarme  

Området er omfattet af fjernvarmetilslutningspligt.  

Området forsynes af AffaldVarme Aarhus. Betingelserne for tilslutning til fjern-

varmeforsyningen for AffaldVarme Aarhus er gældende for området. Tilslutning 

af fjernvarme forventes at ske fra Lisbjerg Skolevej.   

 

Vedrørende tilslutningsbidragets størrelse koordineres det med AffaldVarme Aar-

hus. 

Kontaktoplysninger til AffaldVarme Aarhus kan ses her:  

AffaldVarme Aarhus, Teknik og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

byggemodningfjv@mtm.aarhus.dk 

mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:vandmiljø@mtm.aarhus.dk
https://www.aarhusvand.dk/
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:byggemodningfjv@mtm.aarhus.dk
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7.4 El og informationssystemer  

Betingelser for tilslutning til elforsyningen under KONSTANT Net A/S er gæl-

dende for området.  

Der henvises til ”Tilslutningsbestemmelser for EL, KONSTANT Net A/S”. 

Tilslutningspunkt skal koordineres med KONSTANT Net A/S.  

Tilslutningsbidraget og anlægsomkostningerne kan oplyses af KONSTANT Net 

A/S ved oplysning omkring leveringsomfang til den nye bebyggelse på arealet, 

hvor evt. eksisterende tilslutningsbidrag også indregnes. 

Det bør bemærkes, at der i den nordvestlige del af areal B.10 ligger en eksiste-

rende transformerstation.  

Der kan evt. blive behov for at skulle integrere en transformerstation på ca. 25-

30 m² i området. I tilfælde heraf sørger for KONSTANT Net A/S for opsætning og 

betaling af denne.  

Teknikskabe af alle slags (el, tele, byens belysning, osv.) integreres i området.  

 

Kontaktoplysninger til KONSTANT Net A/S kan ses her:  

 

KONSTANT Net A/S  

Dusager 22 

8200 Aarhus N 

kontakt@konstant.dk 

7.4.1 Smart City og E-mobilitet 

Den teknologiske udvikling inden for energikilder, mobilitet og informationssy-

stemer foregår hastigt. I forbindelse med et stort udbygningsprojekt som i Lis-

bjerg kan Køber med fordel indtænke fremtidens løsninger i planlægning af byg-

ninger og infrastruktur allerede nu. 

Køber har mulighed for yderligere information ved henvendelse til Klimasekreta-

riatet: 

Klimasekretariatet 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

gogreen@aarhus.dk  

 

mailto:kontakt@konstant.dk
mailto:gogreen@aarhus.dk
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8. Affaldshåndtering  

Da det udbudte areal forudsættes anvendt til beboelse, skal der etableres af-

faldsordning i henhold til Aarhus Kommunes regulativ for husholdningsaffald.  

Køber skal sørge for godkendelse af løsninger til affaldshåndtering ved Affald-

Varme Aarhus. 

 

For det konkrete areal B.10 er følgende desuden gældende:  

Affaldsordningerne skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gæl-

dende regulativer og der skal tages kontakt til Aarhus Kommunes byggemodning 

for at sikre en hensigtsmæssig trafikadgang.    

 

Der henvises til hjemmeside for AffaldVarme Aarhus, for Regulativ for hushold-

ningsaffald, Aarhus Kommune: 

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/regulativer-

og-retningslinjer/ 

Køber skal sørge for godkendelse af løsninger til affaldshåndtering ved Affald-

Varme Aarhus. Der henvises til relevante hjemmeside ved AffaldVarme Aarhus: 

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/omraader-

med-private-affaldsloesninger/  

8.1 Husholdningsaffald 

AffaldVarme Aarhus varetager indsamling af husholdningsaffald.  

For de udbudte arealer skal husholdningsaffald håndteres ved etablering af pri-

vate nedgravede beholdere. Etablering skal samordnes og flere udbudte arealer 

kan indgå i en helhed med henblik på aftale om fællesløsninger. 

 

Ved flere ejere af ejendomme indenfor det enkelte areal skal der etableres aftale 

om deltagelse i fælles affaldsløsning – puljeordning. 

 

Ved udstykning til beboelse med mindre end 20 boliger kan AffaldVarme Aarhus 

i særtilfælde stille en ordinær beholderløsning til rådighed. 

 

AffaldVarme Aarhus skal kontaktes tidligst muligt i projektfasen for at sikre til-

strækkelig beholderkapacitet i området samt for koordinering af beholdernes 

placering i forhold til byggeriets udformning.  

 

AffaldVarme Aarhus har behov for at kende det enkelte projekts boligantal og 

boligtyper, fordelt på opgange og karreer, med angivelse af adgangsforhold, 

samt eventuel helhedsplan, der inddrager omgivende bebyggelser. 

 

Køber skal sørge for, at løsning for håndtering af husholdningsaffald godkendes 

af AffaldVarme Aarhus. 

 

 

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/omraader-med-private-affaldsloesninger/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/omraader-med-private-affaldsloesninger/


 

 

     
 18  TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A110053/Documents/03 Project documents/TEK/Teknisk specifikation område B.10/110053-TEK-018.docx 

Kontaktoplysninger til AffaldVarme Aarhus kan ses her:  

AffaldVarme Aarhus, Teknik og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

affald@aarhus.dk 

 

Kontaktoplysninger til Byggemodningsafdelingen kan ses her: 

Aarhus Kommune 

Byggemodning 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

byggemodning@mtm.aarhus.dk 

8.2 Storskrald 

I nye tætbebyggede områder med bebyggelser, der omfatter mere end 20 boli-

ger, skal der udlægges areal til indsamling af storskrald, som skal kunne afhen-

tes på en hensigtsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde fra terræn. 

 

I forbindelse med arealudlæg til storskraldindsamling kan AffaldVarme Aarhus 

anbefale, at der etableres sorteringsgård for mulig indsamling af flere fraktioner, 

som elektronik, stort pap osv. 
  

mailto:affald@aarhus.dk
mailto:byggemodning@mtm.aarhus.dk
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9. Byggeplads 

Transport af materialer mv. ønskes tilkørt byggepladsen via Lisbjerg Bygade og 

Lisbjerg Skolevej (C – D) således at trafik gennem den eksisterende by undgås. 

Adgangsveje må ikke anvendes til parkering eller til oplag af materialer. Da 

transporter af materialer m.v. vil foregå nær Lisbjerg Skole, må køber påregne 

restriktioner i forbindelse med dette. Aarhus Kommune, Byggemodningen kon-

taktes herom. 

Ved godkendt lokalplan kan ledningsejere anvise tilslutningssted for el, vand og 

varme i byggeperioden. 

Byggepladsarealer skal som udgangspunkt holdes inden for egen ejendom. Så-

fremt der måtte blive behov for yderligere byggepladsareal til skurby, parkering 

eller materialeoplag, vil der i et vist omfang være mulighed for at leje et areal til 

byggepladsformål i en nærmere aftalt periode. Aarhus Kommune, Ejendomme, 

kan kontaktes for afklaring af arealleje.   

Snerydning og renholdelse af byggepladsveje varetages af køber. 

 

Aarhus Kommune har lagt en strategi om at udnytte det store potentiale der lig-

ger i at formidle byens udvikling på de mange byggepladshegn, der popper op i 

de store udviklingsområder.  
 

Det kan derfor påregnes, at der skal etableres et fast og ensartet pladehegn i 

min. højde 3-4 meter omkring enkelte dele af arealet. De nærmere detaljer afta-

les mellem køber og sælger. 

 

Kontaktoplysninger til Byggemodningsafdelingen kan ses her: 

Aarhus Kommune 

Byggemodning 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

byggemodning@mtm.aarhus.dk 

Kontaktoplysninger til Ejendomme kan ses her: 

Aarhus Kommune 

Ejendomme 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

admejd@aarhus.dk  

9.1 Støj, støv og vibrationer 

Aarhus Kommunes standardvilkår for støj, støv og vibrationer er gældende for 

arealet. Der henvises derfor til at gældende retningslinjer i forbindelse med ny-

byggeri og nedrivninger overholdes.  

mailto:byggemodning@mtm.aarhus.dk
mailto:admejd@aarhus.dk
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Aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsarbejder mm., der kan 

frembringe støj, støv og vibrationer skal anmeldes til kommunen på forhånd, 

minimum 14 dage inden aktiviteten skal finde sted.  

 

Yderligere oplysninger og retningslinjer findes her: https://aarhus.dk/virksom-

hed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-anmelde/ 

 

Kontaktoplysninger til vedr. støj, støv og vibrationer kan ses her: 

 

Aarhus Kommune 

Teknik og Miljø 

Virksomheder og Jord 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

virksomheder@mtm.aarhus.dk  

 

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-anmelde/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-anmelde/
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk

