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Latinerkvarteret, Aarhus Midtby 
 

                      
 

Aarhus Byråd har vedtaget en lokalplan for det viste lokalplanområde. 
Samtidig er tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 vedtaget. 
 
Planen betyder 
Lokalplanen har til hovedformål at sikre at området anvendes til cityformål. 
 
Fremtidig bebyggelse, udstykning eller ændret anvendelse skal være i over-
ensstemmelse med planen. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på nettet 
På Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1 og på aarhus.dk/annoncer 
 
fra torsdag den 17. december 2015. 
 
Retsvirkningerne af lokalplanen 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget 
endeligt. 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 byg-
ninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig an-
vendelse kan fortsætte uændret. 
 
Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservi-
tutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kom-
munen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid 
med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interes-
ser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 
dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen 
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eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages 
ved en ny lokalplan. 
 
Klagevejledning 
Lokalplanen er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov 
kan retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen påklages af alle, der har 
retlig interesse i planen. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over pla-
nen, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har over-
holdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke 
klage over lokalplanens indhold. Er der i forbindelse med lokalplanen udar-
bejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i for-
bindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse. 
 
Klagemyndighed 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger 
på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet, 
Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk der 
herefter videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du 
har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen fra annoncens dato. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Domstolsprøvelse 
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 
6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 
 
Ophævelser 
Med denne lokalplans vedtagelse, ophæves del af Lokalplan nr. 849 –  
plan-id nr. 1211364. 
 
Med venlig hilsen 
Planafdelingen 

http://nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
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Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der 
gælder når lokalplanen er offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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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 i den centrale del af karréen, 
der afgrænses af Mejlgade, Nørreport, Studsgade og Graven, - syd for Snevrin-
gen. 
 
Lokalplanens grundareal er på ca. 6.020 m², beliggende i byzone, og er ved lokal-
planens udarbejdelse henholdsvis privat og kommunalt ejet. Ejerforholdene er vist 
på matrikelkortet. 
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet repræsenterer en vigtig del af det ældste Aarhus. En række af 
områdets karaktertræk, bl.a. systemet af gader og gyder, stammer helt tilbage fra 
Middelalderen.  
 

 
Lokalplanområdet præges af pittoreske gårdmiljøer med baghuse og gyder med bevaringsværdig 
brolægning og bevaringsværdige træer op til skel (de bevaringsværdige træer indgår ikke i lokal-
planområdet). 
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Byområdets historie 
 
Det første ”Århus” er registreret tilbage i 700-årene, og udgjorde et mindre område 
ved udmundingen af Århus Ådal i bugten mod øst. Byen blev fæstet omkring 900-
årene med en omkransende jordvold. Nord og øst for volden lå en vandfyldt grav, 
og mod syd udgjorde åbrinken gravens funktion. Gadenavnene Volden og Graven 
er påmindelser om, hvor den afgrænsende vold og grav har befundet sig. Dele af 
Latinerkvarteret er således en del af det ældste Aarhus. 
 
Studsgade og Mejlgade var i en årrække præget af store købmandsgårde med in-
tensiv oplandshandel, og i første del af 1800-tallet blev Mejlgade betragtet som 
byens hovedgade. Dette satte sit præg på hele kvarteret med afledt butikshandel, 
begyndende fabrikation og industri og udbredt ombygning af den ældre bebyggel-
se eller nyopførelse af byggeri i tidens historicistiske stil. 
 
I slutningen af 1800-tallet medførte ophævelsen af købstadsmonopolet, etablering 
af jernbaneforbindelser til oplandet og anlæggelse af Clemensbro over åen, at op-
landshandelen forsvandt fra Mejlgade og Studsgade. Byens nye hovedstrøg op-
stod omkring Søndergade og Ryesgade i forbindelse med Hovedbanegården.  
 
I starten af 1900-tallet var lokalplanområdet præget af forskellige fabrikker og in-
dustrier, og fra 1912 blev møbelfabrikken ”Jydsk Møbelfabrik” drevet i ejendom-
men Mejlgade 35, kaldet ”Industrigaarden”. I baggården lå flere andre industrivirk-
somheder og en række mindre bygninger, der rummede værksteder, lager, stald 
og brændeskur. Der var desuden adskillige andre virksomheder i området, bl.a. en 
dørfabrik, et industritrykkeri, flere snedkerier m.v.  
 

 
Genopbygning af Industrigaarden, Mejlgade 35, i maj 1957.(Foto: Lokalhistorisk Samling) 
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Jydsk Møbelfabrik udvidede i 1917 sin produktion med ”Mejlgaarden”, en ny fa-
briksbygning i Mejlgade 39. Mejlgaarden brændte i 1936, men fabrikken blev gen-
opbygget med nogenlunde samme udseende, dog i moderne form. Fabriksvindu-
erne var nu firkantede frem for runde, og kvistetagen forsvundet. I 1956 brød end-
nu en storbrand ud, og denne gang i Industrigaarden, som ligeledes hurtigt blev 
genopbygget. Bygningerne har siden huset adskillige virksomheder af forskellig art 
og størrelse.  
 

 
En del af Industrigaarden, Mejlgade 35, set fra Studsgade og garageanlæg på den bagerste del af 
Studsgade 16. 
 
I 1980’erne godkendte Aarhus Kommune, at de gamle fabriksbygninger kunne an-
vendes til undervisning, teateraktiviteter m.v. Derved opstod en ny epoke for om-
rådet, som i 1990’erne og frem var karakteriseret af det kreative miljø i form af 
bl.a. uddannelse, erhverv og kultur.  
 
Området i dag 
 
I dag fremstår området mellem Mejlgade og Studsgade stadig som et karakteri-
stisk købstadsmiljø med en række baghuse, garager og skure. Bebyggelsen, som 
er varieret i alder, stilart og bygningshøjde, giver sammen med baggårdene, pas-
sagerne, gyderne og de brolagte, krogede gader kvarteret den pittoreske og sær-
prægede karakter. Også bebyggelsens industrielle præg er bevaret. Det ses bl.a. i 
skilte på bygninger, facadedetaljering, materialevalg m.v.  
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Især ”Industrigaarden”, den 4-etagers erhvervsejendom fra 1930’erne, der er be-
liggende i Mejlgade 35 og 39’s baggårde er en tydelig markør for tiden, da områ-
det var præget af industri.  
 
I den vestlige del af lokalplanområdet udnyttes de ubebyggede arealer til adgang 
og parkering med varieret belægning, mure og hegn. 
 

 
Portgennemgang i Studsgade 16 fra Studsgade til lokalplanområdet. 
 
Planens baggrund og mål 
 
Lokalplan nr. 849, der omfatter hele Latinerkvarteret, blev udarbejdet og vedtaget i 
2009-2010. Lokalplanen indeholder en vurdering af Latinerkvarterets bevarings-
værdige gaderum, gårdrum og bygninger samt en række bestemmelser til sikring 
af de karaktergivende bebyggelsestræk og gademiljøer m.v.  
 
Lokalplan nr. 973’s område svarer geografisk nogenlunde til delområde III i Lokal-
plan nr. 849, hvori det er fastlagt, at der forinden opførelse af ny bebyggelse skal 
udarbejdes og vedtages en supplerende lokalplan. Dog er der en mindre udvidelse 
af nærværende lokalplans område for at sikre en bedre helhedsvirkning til de til-
grænsende ejendomme. Dette er i overensstemmelse med § 7 stk. 8 i Lokalplan 
nr. 849.  
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Baggrunden er, at en privat bygherre har udarbejdet en plan for delområde III, 
som anviser en bebyggelses- og byrumsstruktur, der tager udgangspunkt i områ-
dets beliggenhed og omgivelser. Se illustrationsplanen.  
 
Planen bevarer områdets karakter af baggårdsmiljø med skalaspring, nicher og 
bagsider, men giver et kvalitetsmæssigt løft gennem ny bebyggelse og etablering 
af en gennemgående stiforbindelse, der skaber nye rumligheder. Et væsentligt 
formål med planen er at binde Studsgade, Graven og Mejlgade sammen via en 
gennemgående stiforbindelse, der midt i området ved bygningerne Mejlgade 35B 
og 39B bliver til et centralt torv med plads til ophold. Stiforbindelsen leder besø-
gende gennem et forløb af eksisterende og nye bygninger, pladser og små grønne 
frirum. 
 
Områdets særpræg og særlige historie er omdrejningspunktet og grundlaget for 
den omdannelse, der skal skabes gennem et aktivt byliv med småbutikker, mindre 
værksteder, caféer og restauranter i stueetagen samt erhverv, institutioner og 
midtbyboliger i bebyggelsens øvrige etager og i bag- og sidehuse.  
 
Planens formål er desuden at skabe et grønt miljø i kraft af grønne lommer og op-
holdssteder med forskellige placeringer i forhold til sol, skygge, udsigt og indsigt. 
Det centrale torv skal være opholdsegnet og attraktivt året rundt. Der er desuden 
mulighed for at etablere grønne facader med beplantning, som vertikale plante-
vægge. Dette vil bidrage til områdets grønne præg, og derudover har det en stor 
visuel, æstetisk og miljømæssig kvalitet. 
 

       
Inspirationsbillede af beplantet facade (tv.) og eksempel på facadebelægning i det historiske Kø-
benhavn (th.). 
 
Lokalplanen skaber grundlag for opførelse af ny boligbebyggelse i 3 etager, til 
blandede byfunktioner i 3 etager i tilknytning til ejendommen Studsgade 16 og til 
blandede byfunktioner i 4 etager på ejendommen Mejlgade 39b. Endelig sikrer lo-
kalplanen udlæg af arealer til opholdsplads/-torv, grønne arealer, parkeringsplad-
ser (herunder parkeringskælder) og adgangsveje/-stier på de aktuelle ejendomme. 
Se illustrationsplanen. 
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Illustrationsplan. Planen viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes med bebyggelse 
samt opholds- og parkeringsarealer. 
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Planens hovedtræk 
 
Lokalplanen udlægger området til cityformål med blandede byfunktioner og mulig-
gør ombygning af eksisterende bebyggelse samt nedrivning af eksisterende be-
byggelser med henblik på opførelse af nye bebyggelser i 3-4 etager inden for 
nærmere fastlagte byggefelter. 
 
Bebyggelsens udseende 
 
Inden for området er hovedparten af de eksisterende bygninger kategoriseret med 
bevaringsværdi 5-6.  
 
Planen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for såvel ny-
byggeri som ved istandsættelse af eksisterende byggeri. Bl.a. fastlægger lokalpla-
nen, at ombygning af eksisterende bebyggelse skal tilpasses bebyggelsens oprin-
delige arkitektur samt områdets helhed. Tage skal overvejende fremstå i tegl, tag-
pap eller alternativt som ”grønne tage”, dvs. tage beplantet med græstørv, sedum 
eller lignende. Facader på eksisterende bebyggelse skal overvejende opføres i 
teglsten som blank mur, vandskuret eller lignende. Ydervægge på ny bebyggelse 
samt mindre dele af de eksisterende facader kan udføres i andre materialer, så 
som træ, glas, metal, skærmtegl, lette facadeplader m.m. Facader må desuden 
fremstå med beplantning, som vertikale plantevægge.  
 
Opholdsarealer og beplantning 
 
Beplantning af gårdrum og smøger i midtbyen er vigtige både for de enkelte byrum 
og for omgivelsernes karakter.  
 
En række nærmere definerede arealer udlægges som begrønnede opholdsarealer 
og centralt i området findes et begrønnet torv, der bliver et centralt mødested med 
mange formål, så som lejlighedsvise markeder med boder og som rum for et for-
længet udeliv, beskyttet af glaskonstruktioner og -bygninger. 
 
Vest for lokalplanområdet findes enkelte bevaringsværdige træer op til skel imod 
gårdrum ved Studsgade, der støtter oplevelsen af lokalplanområdets pittoreske 
gårdmiljøer. 
 
Eksisterende beplantning kan indgå i den fremtidige beplantning for området. 
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Eksisterende beplantning kan indgå i den fremtidige beplantning for området. 
 
 

 
Inspirationsbillede af torveareal og gårdmiljø i det trendy område, Hackesche Höfe, i Berlin. (Foto: 
Robert Bauer). 
 
Torvet, som er vist på illustrationsplanen, har et areal på ca. 530 m². Derudover 
udgør andre grønne opholdsarealer ca. 395 m², således at der er i alt ca. 925 m² 
opholdsareal.  
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Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mejlgade og Studsgade, som vist på illustrati-
onsplanen. 
 
Et væsentligt element er stiforbindelserne gennem området fra Mejlgade til Studs-
gade og med forbindelse til Graven.  
 
Der udlægges arealer på terræn til bil- og cykelparkering efter gældende retnings-
linjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. Desuden muliggør lokal-
planen etablering af parkeringskælder under en del af området med henblik på op-
fyldelse af parkeringskravene. Se lokalplankortet bagest. 
 
Parkeringsarealerne skal begrønnes og indgå i en samlet plan for udearealer. 
 
 
 

 
Lokalplanområdets vej- og stiadgang fra Mejlgade, - gennem port i Mejlgade 35. Mejlgade 37, som 
fremstår nedrevet, er pt. under opbygning. 
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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 cityformål, 
 
at områdets karakteristiske gårdmiljø og bybillede ikke går tabt gen-

nem uindpasset nybyggeri og ændring af den eksisterende be-
byggelse, 

 
at facader, tage, skilte og markiser tilpasses bebyggelsens arkitektur 

samt områdets arkitektoniske helhed,  
 
at områdets stiforbindelser og vejadgange fastholdes og udbygges 

og 
 
at der skabes et attraktivt bymiljø med torve, gyder, haver, grønne 

elementer og parkeringspladser.  
 

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

jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: del af 1020, del af 1021, del af 
1022a, del af 1024a, del af 1024b, 1039b, del af 1035, del af 1039c, del 
af 1050a, del af 1050c, del af 1050d og del af 1053 – alle Århus 
Bygrunde samt alle parceller der efter den 8. juli 2014 udstykkes i om-
rådet. Se fodnote1. 

 

                                            
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort mål 1:1.500                 ●●●●●●● Lokalplangrænse 
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§ 3. Anvendelse 
 
Stk. 1. Området er udlagt til cityformål i form af butikker, kontorer, serviceer-

hverv, hoteller, restaurationer, caféer, småhåndværk, mindre værkste-
der, kunsthåndværk, udstillingslokaler, offentlige formål og sådanne an-
dre byfunktioner, der med fordel kan placeres i et center med regional 
betydning samt boliger.  

 
Stk. 2. Det samlede omfang af areal til butiksformål må maksimalt udgøre 

2.500 m² bruttoetageareal og ingen enkelt butik må have en størrelse 
på mere end 250 m² bruttoetageareal. 

 
Stk. 3. Boliger må som hovedregel ikke placeres i stueetagen, og erhvervsfor-

mål må ikke placeres over boliger.  
 
Stk. 4. Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til lokalplanområ-

dets tekniske forsyning. 
 
 
§ 4.  Udstykning 
 
Stk. 1. Der kan ske udstykning af de enkelte byggefelter, således som disse er 

afgrænset på lokalplankortet. Der kan ske udstykning efter sokkel-
grundprincippet. 

 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
Stk. 1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Studsgade og Mejlgade, i princippet 

som vist på lokalplankortet. 
 
Stk. 2. Brolægningen, der på lokalplankortet er vist med særlig signatur, skal i 

videst muligt omfang bevares. 
 
Stk. 3. På lokalplankortet er med grå signatur uden skravering vist de arealer, 

der er udlagt til adgangsveje og bilparkering.  
 
Stk. 4. Ved udbygning af lokalplanområdet skal der sikres stiforbindelser igen-

nem området med forbindelse til Mejlgade, Studsgade og Graven, som 
vist på lokalplankortet.  

 
Stk. 5. Ved udbygning af lokalplanområdet skal der anlægges parkering til biler 

i henhold til følgende krav: 
 
 Etageboliger, se fodnote2:  ½ plads pr. bolig 
 Etageboliger under 50 m², se fodnote3:  ¼ plads pr. bolig 

                                            
2  Ved etageboliger forstås boligbebyggelse med vandrette lejlighedsskel. 
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 Kontorer, håndværk, liberale erhverv,  
 butikker, restauranter, offentlige formål: 1 plads pr. 100 m² 
 Hoteller: ½ plads pr. værelse 
 
 Der skal endvidere anlægges cykelparkering i henhold til følgende krav: 
 
 Etageboliger:  2 pladser pr. bolig 
 Kontorer, håndværk, liberale erhverv,  
 butikker, restauranter: 1 plads pr. 50 m² 
 Uddannelse: 75 pladser pr. 100 studerende 
  

Der må ske dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Se fodnote4. 
 
Stk. 6. Parkeringspladser skal etableres inden for de på lokalplankortet med 

særlig signatur viste arealer til adgangsveje og parkering og/eller som 
underjordisk parkering, jf. § 7 stk. 2. 

 
 Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. 
 
 
§ 6. Teknisk forsyning 
 
Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til en-

hver tid gældende betingelser. Se fodnote5. 
 
 
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
Stk. 1. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byg-

gefelter.  
 
 Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger 

kan opføres uden for byggefelterne, i princippet som vist på illustrati-
onsplanen.  

 
 Bygninger uden for byggefelterne må opføres i maksimalt én etage, og 

må ikke overstige 10 % af den pågældende ejendoms grundareal. 
 
Stk. 2. Bebyggelsens samlede etageareal inden for lokalplanområdet må mak-

simalt udgøre 5.600 m².  
 

                                                                                                                                    
3  Som hovedregel opfyldes parkeringskravet med baggrund i byggeriets bruttoetageareal (ekskl. fælles 

adgangsarealer og udenomsarealer). 
4  I særlige tilfælde skal de krævede parkeringsarealer ikke anlægges fuldt ud, men typisk i takt med at 

bygherren/ejeren oplever behovet herfor. Det betyder, at udlagte parkeringsarealer kan benyttes som 
f.eks. opholdsarealer frem til et evt. behov for yderligere p-pladser. 

 Der er mulighed for at indgå aftale om dobbeltudnyttelse af p-pladser. Såfremt der indgår flere 
ejendomme skal aftale om dobbeltudnyttelse tinglyses. 

5  Såfremt byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens § 19, stk. 4, efter 
anmodning fra ejer, blive dispenseret fra § 6, stk. 1. 
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 Der må foruden altaner, balkoner og tagterrasser, samt kældre, i bygge-
felt: 

 
 B1 opføres: 120 m²  1 etage + tagterrasse 
 B2 opføres: 1.286 m²  4 etager 
 B3 opføres: 2.119 m² 4 etager 
 B4 opføres: 360 m²  4 etager 
 B5 opføres: 430 m²  3 etager + tagterrasse 
 B6 opføres: 365 m²  3 etager 
 B7 opføres: 920 m²  3 etager 
 
 Etagearealet i det enkelte byggefelt må variere med op til +/- 10 %, dog 

må det samlede maksimale etageareal ikke overstige det angivne.  
 

Desuden kan der inden for det på lokalplankortet viste udendørs op-
holdsareal (torveareal) etableres én samlet eller flere overdækkede 
arealer/torvepladser. Overdækkede arealer må maksimalt udgøre i alt 
200 m². Se fodnote6. 
 
Herudover kan der opføres underjordisk parkeringsanlæg (parkerings-
kælder) med en maksimal udstrækning, som vist på lokalplankortet. Se 
fodnote7.  

 
Stk. 3. Ny bebyggelse må maksimalt opføres med det antal etager, foruden 

evt. kælder og taghave/-terrasse, der er angivet på de enkelte byggefel-
ter på lokalplankortet og jf. § 7, stk. 2.  

 
Stk. 4. Bygningshøjden på ny bebyggelse skal afstemmes efter de omliggende 

bygninger, således at der opnås en god helhedsvirkning i området, og 
bygningens samlede højde må ikke overstige 3,5 m pr. etage (målt i 
forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivnin-
gen fastlagt niveauplan). 

 
 
§ 8. Bebyggelsens udseende 
 
Stk. 1. Ny bebyggelse skal opføres med saddeltag med en taghældning på 

mellem 35 og 50 grader, med mansardtag, med en tilbagetrukket tag-
etage eller med fladt tag. 

 
Stk. 2. Tage skal fremstå i tegl, tagpap eller metal. Tage på garager, carporte, 

skure, udhuse og lignende småbygninger tillades udført med andre ma-
terialer end tegl, tagpap og metal. Alternativt må tagflader udføres som 
”grønne tage” med græstørv, stenurt, sedum eller lignende. 

 

                                            
6  Etagearealet til overdækkede arealer/torvepladser inden for areal udlagt til udendørs opholdsareal 

(torvepladser) medregnes ikke i det samlede maksimale etageareal. 
7  Etagearealet til parkeringskælderen medregnes ikke i det samlede maksimale etageareal. 
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Stk. 3. Til tagbeklædning og til energiproducerende anlæg på tage og facader 
må ikke benyttes reflekterende/spejlende materialer, som kan give an-
ledning til væsentlige gener for omgivelserne. 

  
Stk. 4. Inden for hvert byggefelt skal anlæg til indvinding af solenergi opsættes 

efter et ensartet princip, så der opnås en god helhedsvirkning. 
 
Stk. 5. Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektang-

ler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. 
 
Stk. 6. Arealet af anlægget må maksimalt udgøre 50 % af hver tagflade eller 

vægflade. 
 
 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang f.eks. hele ejen-

dommens tagflade, såfremt anlægget udføres som en integreret del af 
bygningens arkitektur. 

 
Stk. 7. Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage med en 

hældning på 10 grader eller mere, skal anlægget placeres på det enkel-
te tags primære tagflade med samme hældning som taget. Anlægget 
må ikke være hævet mere end 15 cm over tagfladen. Se fodnote8. 

 
Stk. 8.  Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi på bygninger 

med taghældninger under 10 grader, må anlægget højst rage 1,0 m op 
over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra 
tagkant. 

 
Stk. 9. Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med taghældnin-

ger under 10 grader skærmes bag en brystning, må anlægget føres ud 
til brystningen. 

 
Stk. 10. Ydervægge skal overvejende opføres i teglsten som blank mur, vand-

skuret eller lignende. Mindre dele af facaden kan udføres i andre mate-
rialer, så som træ, glas, metal, skærmtegl, lette facadeplader m.m.  

 
 Ydervægge på ny bebyggelse kan - udover teglsten som blank mur, 

vandskuret eller lignende - opføres i glatpudset beton, træ, glas, metal, 
skærmtegl, lette facadeplader m.m.  

 
 Facader må fremstå med beplantning, som vertikale plantevægge. 
 
Stk. 11. Ved ombygning af eksisterende bebyggelse skal ydervæggene tilpas-

ses bebyggelsens oprindelige arkitektur samt områdets arkitektoniske 
helhed.  

 
 Der gælder desuden følgende bestemmelser:  
 

                                            
8  Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste. 
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a. Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes el-
ler føres tilbage til den oprindelige og materialevalget skal tilpasses 
bygningens øvrige arkitektoniske udtryk. 

b. Ved ombygning eller renovering af facaden skal denne fremstå som 
en konstruktiv helhed fra sokkel til tag. 

c. Facadens oprindelige vandrette og lodrette opdeling, herunder 
fagrytme, skal bevares eller retableres. Vindues- og dørhuller må ik-
ke tilmures eller på anden måde blændes eller tildækkes, så det får 
karakter af facadeudformning. 

 
Stk. 12. Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og faca-

dens bygningsdetaljer, således at bygningens hoved- og fagdeling re-
spekteres og gesimser og anden karaktergivende facadeudsmykning 
friholdes. 

 
 Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens facade, og ikke 

over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til fir-
maets navn og/eller logo, og skiltets udformning og størrelse skal til-
passes bygningens arkitektur. 

 
 Der må ikke etableres sammenhængende skiltning, der strækker sig 

over flere bygninger. 
 
Stk. 13. Udendørs antenner og paraboler må kun opsættes på steder, hvor de 

ikke vil være synlige fra de omkringliggende gader. 
 
 
§ 9.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
 
Stk. 1. Ved ny bebyggelse eller væsentlig ændret anvendelse skal der etable-

res opholdsarealer svarende til mindst 20 % af boligbebyggelsens eta-
geareal, og mindst 2 % af erhvervsbebyggelsens etageareal. 

 
 Opholdsarealer skal indrettes til fælles ophold inden for lokalplanområ-

det. Se fodnote9. 
 
 Opholdsarealer over terrænniveau, herunder altaner og opholdsarealer 

på tagterrasser samt trappeanlæg og terrasser i gårdrum må medreg-
nes i den samlede opholdsarealberegning. 

 
Stk. 2. De på lokalplankortet med særlig signatur viste arealer udlægges som 

udendørs opholdsarealer, i form af grønne områder, legeområde eller 
torveplads. De udendørs opholdsarealer skal begrønnes med træer og 
buske samt facadebegrønning. 

 
  

                                            
9  En tilstandsservitut, tinglyst d. 3. januar 1986 om fælles gård, opholdsareal m.v. bringes i 

overensstemmelse med lokalplanforslaget ved at tinglyse en påtegning, hvorefter opholdsarealet flyttes 
til en anden placering i området. 
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Stk.3. De brolagte områder vest for byggefelt B7, skal i videst muligt omfang 
bevares. En mindre del af belægningen kan fjernes for at etablere plan-
tehuller til en begrønning af arealet, eks. til facadebegrønning og til en-
kelte træer. 

 
Stk. 4. Parkeringsarealerne skal begrønnes med f.eks. mindre buske og træer.  
  
Stk. 5. Udendørs areal (torvepladser) kan i tidsbegrænsede perioder anvendes 

til markedsplads med opstilling af markedsboder og tilhørende inventar. 
 
Stk. 6. Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning skal afskær-

mes.  
 
 Afskærmningen skal være begrønnet med en beplantning, f.eks. sted-

segrønne klatreplanter, så som vedbend og kaprifolie, eller med en 
stedsegrøn hæk. 

 
Stk. 7. Affaldsøer og genbrugspladser skal afskærmes. Afskærmningen skal 

være begrønnet med en beplantning f.eks. stedsegrønne klatreplanter, 
så som vedbend og kaprifolie, eller med en stedsegrøn hæk. 

 
 
§ 10. Støjforhold 
  
 Trafikstøj 
Stk. 1. Ved opførelse af nyt byggeri eller erstatningsbyggeri til boligformål eller 

offentlige formål skal det sikres, at det udendørs støjniveau på mindst 
én facade ikke overstiger Lden 58 dB. 

 
Stk. 2. Ved opførelse af nyt byggeri eller erstatningsbyggeri til støjfølsom er-

hvervsbebyggelse skal det sikres, at det udendørs støjniveau på mindst 
én facade ikke overstiger Lden 63 dB. 

 
Stk. 3. Ved opførelse af nybyggeri skal det sikres, at støjniveauet på udendørs 

opholdsarealer (i det omfang der er krav herom) ikke overstiger Lden 58 
dB. 

 
Stk. 4. Ved opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri skal det sikres, at 

det indendørs støjniveau i beboelses- og opholdsrum i boliger samt an-
den bebyggelse, der anvendes til overnatning samt undervisningsrum i 
skoler og opholdsrum i daginstitutioner ikke overstiger Lden 33 dB. For 
kontorarbejdsrum gælder en grænseværdi på Lden 38 dB. (Grænsevær-
dierne gælder for møblerede rum med lukkede døre og vinduer men 
med åbne udluftventiler). 

 
Stk. 5. Ved større, samlede vinduesudskiftninger i eksisterende bebyggelse 

skal det sikres, at det indendørs støjniveau i beboelses- og opholdsrum 
i boliger samt anden bebyggelse, der anvendes til overnatning samt 
undervisningsrum i skoler og opholdsrum i daginstitutioner ikke oversti-
ger Lden 33 dB. For kontorarbejdsrum gælder en grænseværdi på Lden 
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38 dB. (Grænseværdierne gælder for møblerede rum med lukkede døre 
og vinduer).  

 
 
 Virksomhedsstøj 
Stk. 6. Ved etablering af virksomheder jf. § 3, skal det sikres, at virksomheder-

ne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænse-
værdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestem-
melser. 

 
 
§ 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse 
 
 Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: 

 
• Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet 

sted. 
• De i § 9, stk.1 nævnte opholdsarealer er etableret til den pågæl-

dende bebyggelse. 
 
 
§ 12. Grundejerforening 
 
Stk. 1. Hvis der er flere ejere indenfor følgende matrikel numre i lokalplanom-

rådet: del af 1020, del af 1022a, del af 1024a, del af 1024b, 1039b, del 
af 1039c, del af 1050a, og del af 1050d, skal der stiftes en forening til at 
varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodno-
te10. 

 
Stk. 2. Grundejerforeningen skal overtage og vedligeholde lokalplanområdets 

fællesarealer, fælles opholdsarealer samt lokalplanområdets veje og 
stier. 

 
 
§ 13. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-

kalplan 
 
 Lokalplan nr. 849, vedtaget af byrådet d. 8. september 2010, ophæves 

for den del, der vedrører lokalplanområdet. 
 

                                            
10  Supplerende bestemmelser om grundejerforening findes i deklarationen, der er udarbejdet for 

lokalplanområdet. 
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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. 
 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle 
bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 01.02.08.CY, 
der er et cityområde i byzone.  
 
Området er beliggende i et udpeget kulturmiljø som et potentielt kulturmiljø. 
 
Der er derfor i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer foretaget 
en kortlægning af værdierne i området med henblik på at vurdere områdets status 
som kulturmiljø. 
 
På baggrund af denne kortlægning vurderes området til at kunne bære en egentlig 
udpegning som kulturmiljø.  
 
Ændring af området status som potentielt til et egentlig kulturmiljø forudsætter ud-
arbejdelse af kommuneplantillæg. 
 
Tillægget er indsat bagerst i lokalplanen. 
 
Lokalplanen er derudover i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe-
stemmelser. 

 
Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområde 

----------- Potentielt Kulturmiljø 
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Kulturmiljø 
 
Lokalplanområdet er en del af et potentielt udpeget område under erhverv, industri 
og kraftanlæg i Kulturhistoriske Redegørelse fra 2013. Mindre dele af lokalplanom-
rådet er beliggende inden i det udpegede område City, indeholdende Aarhus´s 
middelalderkerne. I forbindelse med den aktuelle planlægning, er der i overens-
stemmelse med kommuneplanens retningslinjer for potentielle område, foretaget 
en kortlægning af værdierne med henblik på at vurdere et potentielt udpegede om-
rådes status som kulturmiljø. På baggrund af denne kortlægning, vurderes områ-
det til at kunne bære en egentlig udpegning som kulturmiljø.  
 
Industrisamfundets landskab 
Den industrielle udvikling satte skub i produktionen. Ældre håndværk og produkti-
on fra før industrialiseringen kendes imidlertid og i de større byer findes stadig re-
ster af enkelte bygninger eller bygningskomplekser, der har indeholdt erhverv som 
garverier, tobaksfremstilling, farverier, glasproduktion, møbelproduktion mv. Indu-
stri i den tætte og ældre bykerne var ofte repræsenteret ved de ældste produkti-
onsformer, og områderne skilte sig sjældent ud fra den øvrige bebyggelsesstruk-
tur. Tit var flere bygninger organiseret omkring et eller flere gårdrum, og produkti-
onen var flere steder af blandet karakter. Ofte lå boliger for ejer og arbejderne tæt 
ved – i Ø-gadekvarteret i Aarhus har der været flere teglværker og savværker 
samt andre produktionsformer, hvor der således er opstået et boligkvarter om-
kring. I dag er de pågældende bygninger enten nedlagt eller konverteret til boliger 
eller andre bynære funktioner. 
 
I slutningen af 1800-tallet ændredes produktionsmetoderne gradvist, og dette af-
spejledes i bygningsorganiseringen og udtrykket. Det blev normen at placere sær-
ligt større industrivirksomheder i udkanten af den indre by – tæt på hovedfærd-
selsårer. Efterhånden opstod flere industriaktieselskaber og produktionsplanlæg-
ningen gjort mere rationel. Bygningerne blev mere ensartet i udtrykket, og ofte var 
der tilknyttet en arkitekt i forbindelse med anlæggelsen. 
 
Omkring Anden Verdenskrig skete der et betydeligt ryk fra bymidten, og virksom-
heder blev overvejende placeret i selvstændige og helhedsplanlagte enklaver, 
væk fra de tætte byområder. 
 
Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske 
værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor som udgangspunkt ikke 
opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad for-
styrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. 
 
Lokalplanen bevarer områdets industrikarakter og baggårdsmiljø, hvor den karak-
teristiske gårdstruktur med mulighed for gennemgang underbygges. På den måde 
kan kvaliteten af de kulturhistoriske værdier fortsat aflæses. 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Lokalplanområdet er omfattet af Aarhus Kommunes Lokalplan nr. 849, Latiner-
kvarteret – Århus Midtby fra 2010. Lokalplanområdet omfatter hele det i Lokalplan 
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nr. 849 fastlagte delområde III, der i Lokalplan nr. 849 alene er omfattet af ramme-
bestemmelser.  
 
Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan nr. 849 
for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, og som geografisk er 
nogenlunde svarende til delområde III i Lokalplan nr. 849, dog med mindre udvi-
delser. 
 
Deklarationer 
 
En tilstandsservitut, tinglyst d. 3. januar 1986 om fælles gård, opholdsareal m.v. 
bringes i overensstemmelse med lokalplanforslaget ved at tinglyse en påtegning, 
hvorefter opholdsarealet flyttes til en anden placering i området. 
 
Overordnede vej- og stiforhold 
 
Lokalplanområdet vejbetjenes via Mejlgade og Studsgade, der giver forbindelse til 
det øvrige vejnet i bydelen og diverse byfunktioner i Aarhus, - butikker, offentlige 
og private servicefunktioner samt arbejdspladser. Såvel Mejlgade som Studsgade 
er ensrettede gader som følge af forholdsvis smalle gadeprofiler og parkering i ga-
derne. Gaderne er således indrettet på sivetrafik med lav hastighed.  
 
Mejlgade og Graven indgår som en del af cykelringen i City, som har forbindelse til 
det overordnede cykelrutenet i kommunen. Lokalplanområdets stinet er forbundet 
med såvel Mejlgade som Graven, hvorved lokalplanområdet har direkte forbindel-
se til cykelringen.  
 

 
Mejlgade indgår som en del af cykelringen i City. 
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Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der findes ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanens område.  
 
Begrønningsplan for Aarhus Kommune 
 
Umiddelbart vest for området findes enkelte bevaringsværdige træer i skel imod 
gårdrum ved Studsgade.  
 
I 2004 blev der udarbejdet en begrønningsplan for Aarhus Midtby, ”Begrønning af 
Århus Midtby 2004-2013”. Planen skal sikre, at Aarhus Midtby, herunder Latiner-
kvarteret, fremstår grønnere og mere indbydende. Begrønningsplanen er udarbej-
det med hensyntagen til de historiske gadestrøg og er koncentreret om de lokalite-
ter, hvor en beplantning vil være en berigelse for nærmiljøet. Planen præsenterer 
5 forskellige indsatsområder omkring det offentlige rum, hvor gader og pladser bå-
de med og uden træbeplantning og en begrønning af byens netværk og smøger 
og smutveje er hovedindsatsområderne.  
 
Nærværende lokalplan udlægger arealer til grønne opholdsarealer og torveplads 
med beplantning. På parkeringsarealer inden for området vil der desuden være 
mulighed for begrønning.  
 
Arkæologiske forhold 
 
Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af lokalplanområdet med det 
formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet 
af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bo-
pladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sam-
menhæng, hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27, stk. 1). 
 
Der er ved tidligere lejligheder påtruffet spor fra Vikingetid og Middelalder. Moes-
gård Museum anbefaler derfor, at man i god tid forud for alle anlægsarbejder kon-
takter Moesgård Museum med henblik på at få foretaget arkæologiske forunder-
søgelser. 
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang, de 
arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens § 27), 
Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til om jordarbejdet kan fortsætte el-
ler om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 
Aarhus Kommuneatlas 
 
Med henblik på at værne om kommunens ældre bygninger og sikre, at bygnings-
bevaringsinteresserne tilgodeses, har Aarhus Kommune i samarbejde med det 
daværende Skov- og Naturstyrelsen foretaget en registrering af alle bygninger fra 
før 1940 og klassificeret bygningerne efter bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, 
hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. Denne registrering og klassificering fremgår 
af Kommuneatlas Århus fra 1997.  



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 973 

24 

 
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 849, blev der foretaget en samlet 
bevaringsvurdering af alle Latinerkvarterets bygninger efter ”SAVE-princippet”. Til 
forskel fra vurderingerne i Kommuneatlas Århus er samtlige, tilgængelige bygnin-
ger medtaget uanset opførelsestidspunktet. Ved vurderingen er der lagt vægt på 
de enkelte bygningers miljømæssige og kulturhistoriske betydning og skala i for-
hold til omgivelserne.  
 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er registreret med henholdsvis beva-
ringsværdi 5-6 og bevaringsværdi 7-9. Der er på den baggrund ikke fastsat særli-
ge bevaringsbestemmelser for bebyggelse i lokalplanen.  
 
 
 

 
Baghusbebyggelse med registreret bevaringsværdi 5-6. 
 
 
Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser. Da byggeri kan opføres som lavenergibebyggelse, vil der i 
henhold til Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 
tilslutningspligten. 
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Grundvand 
 
Lokalplanområdet er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser. Der er ingen nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser i området. 
 
Lokalplanområdet forsynes fra Aarhus Vand A/S.  
 
Spildevand og regnvand 
 
Området er i henhold til Aarhus Kommunes spildevandsplan beliggende i kloakop-
land (delopland P044, P007 og P035), og er omfattet af udledningstilladelsen for 
Marselisborg Renseanlæg. 
 
Området er i dag udlagt til fælleskloak. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle nye 
kloakker/omlægning af eksisterende kloak etableres som separatkloak, hvor regn- 
og spildevand afledes i hver sin retning i overensstemmelse med Aarhus Kommu-
nes separeringsstrategi. 
Husspildevand/erhvervsspildevand og regnvand skal afledes via eksisterende stik 
til fællesledningerne i Mejlgade, Studsgade og Graven. 
 
Regnvandet skal tilbageholdes internt i området, såfremt mere end 75 % af områ-
det befæstes. En sådan tilbageholdelse kan ske ved lokal nedsivning via semi-
permeable belægninger, regnbede og lignende eller ved regnvandsbassin. Ned-
sivning af regnvandet skal ske under hensyntagen til lokale forhold, herunder evt. 
jordforurening. 
 
Det anbefales, at håndtering af regnvand ved større regnskyl tænkes ind i lokal-
planen ved indretning af arealer, hvor regnvand kan opmagasineres, til der igen er 
plads i afløbssystemet. 
 
Der bør desuden lægges vægt på, at regnvandet udnyttes som et æstetisk og re-
kreativt element i bebyggelsen i form af vandrender, spejlbassiner og lignende. 
 
Nedsivningstilladelse meddeles af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, 
miljoeogenergi@aarhus.dk. 
Tilslutningstilladelse meddeles af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, 
byggesag@mtm.aarhus.dk, 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk. 
 
Kystzonen 
 
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Ifølge Lov om 
Planlægning, § 16, stk. 4, skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de 
kystnære dele af byzonerne, redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Re-
degørelsen skal desuden omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger 
væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området.  
 
Lokalplanen fastsætter maksimale bygningshøjder på op til 4 etager, hvilket er la-
vere end eller lig med den eksisterende omgivende randbebyggelse. Da lokal-

mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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planområdet ligger inde i en eksisterende bykarré, skjult af randbebyggelse på op 
til 4 etager i Mejlgade vil der således ikke ske en ændring af den visuelle påvirk-
ning i forhold til kysten.   
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord har pr. 24. september 2013 føl-
gende oplysninger om forureningsforholdene for matriklerne inden for lokalplan-
området.  
 
Matr.nr. 1024a og 1024b Århus Bygrunde (Tidligere matr. 1024 Århus 
Bygrunde) 
I 2004 har Carl Bro A/S for Århus Amt, det nuværende Region Midtjylland, foreta-
get forureningsundersøgelser i forbindelse med den tidligere renserivirksomhed på 
matriklen. 
 
Der blev ved undersøgelsen konstateret forurening med olieprodukter og klorere-
de opløsningsmidler i poreluften under gulv og udendørs samt i jord og sekundært 
grundvand. 
 
På baggrund af undersøgelserne kortlagde Århus Amt/Region Midtjylland den 18. 
februar 2005 den vestlige del af matriklen på vidensniveau 2 jf. lov om forurenet 
jord. Kortlægningen omfatter ikke den østligste del af ejendommen, som anvendes 
til boligformål. Region Midtjylland har endvidere meddelt, at der ikke vil blive fore-
taget yderligere undersøgelser eller afværgetiltag. 
 
Matr.nr. 1022a Århus Bygrunde 
Der har tidligere været møbelindustri med lakering, trykkeri og skotøjsfabrik på 
ejendommen. 
 
I forbindelse med en orienterende forureningsundersøgelse i 2005 på Mejlgade 
39A (baghuset) blev der påvist mindre indhold af flygtige olieprodukter i poreluften 
på udendørsarealerne. På baggrund af undersøgelsen samt uvisheden om om-
fanget, har Århus Amt/Region Midtjylland den 30. september 2005 kortlagt ejen-
dommen på vidensniveau 1, jf. lov om forurenet jord. 
 
Århus Amt/Region Midtjylland har endvidere meddelt, at der ikke vil blive foretaget 
yderligere forureningsundersøgelser eller oprydning af eventuel forurening på 
ejendommen. 
 
Matr.nr. 1050a Århus Bygrunde 
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har oplysninger om, at ejendommen 
tidligere har været kortlagt på vidensniveau 1 jf. lov om forurenet jord, fordi der har 
været følgende aktiviteter på ejendommen: Materielgård, galvaniseringsanstalter 
mv. og olieoplag og lignende. Region Midtjylland har den 28. november 2012 truf-
fet afgørelse om, at matriklen udgår af kortlægningen. 
 
Matr.nr. 1039b, 1035, 1039c, 1050c og 1050d Århus Bygrunde 
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Århus Amt/Region Midtjylland har vurderet ejendommene i henhold til lov om foru-
renet jord og har ikke registreret potentielle forureningskilder, som giver anledning 
til kortlægning. 
 
Matr.nr. 1020, 1021 og 1053 Århus Bygrunde 
Der er ingen forureningsoplysninger for disse ejendomme. 
 
Områdeklassificering 
 
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at 
området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af byzonen, 
som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkel-
ovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på landsplan i 
alle byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse 
 
På de kortlagte ejendomme skal Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, 
Byggeri og Virksomheder og Jord kontaktes, før der igangsættes grave- eller byg-
ge/anlægsarbejde.  
 
Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal 
eller lignende forureningsfølsom anvendelse, før Aarhus Kommune, Center for Mil-
jø og Energi har meddelt tilladelse jf. lov om forurenet jord, § 8. 
 
Jf. § 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det 
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at 
der er etableret en varig fast belægning. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Hvis der skal fjernes jord fra de kortlagte ejendomme eller fra de områdeklassifice-
rede områder, skal jordflytning, jf. lov om forurenet jord, § 50, anmeldes til Aarhus 
Kommune, Center for Miljø og Energi. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommene skal 
godkendes af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi jf. Lov om Miljøbeskyt-
telse, § 19. Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægnings-
status. 
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Støjmæssige forhold 
 
Vejtrafikstøj 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støj-
bestemmelser. Ifølge disse må det udendørs støjniveau for ny bebyggelse og er-
statningsbyggeri til boliger og offentlige formål på mindst én facade ikke overstige 
Lden 58 dB, mens det for nybyggeri og erstatningsbyggeri til støjfølsom erhvervs-
bebyggelse gælder, at det udendørs støjniveau på mindst én facade ikke må 
overstige Lden 63 dB.  Desuden må støjniveauet på udendørs opholds- og friarea-
ler – i det omfang der er krav herom – ikke overstige Lden 58 dB. 
 
Endvidere skal det ved opførelse af nybyggeri eller erstatningsbyggeri sikres, at 
det indendørs støjniveau i beboelses- og opholdsrum i boliger samt anden bebyg-
gelse, der anvendes til overnatning samt i undervisningsrum i skoler og opholds-
rum i daginstitutioner, ikke overstiger Lden 33 dB. For kontorarbejdsrum gælder en 
grænseværdi på Lden 38 dB. Grænseværdierne gælder for møblerede rum med 
lukkede døre og vinduer men med åbne udeluftventiler. 
 
Slutteligt skal det ved større, samlede vinduesudskiftninger i eksisterende bebyg-
gelse sikres, at det indendørs støjniveau i beboelses- og opholdsrum i boliger 
samt anden bebyggelse, der anvendes til overnatning samt i undervisningsrum i 
skoler og opholdsrum i daginstitutioner, ikke overstiger Lden 33 dB. For kontorar-
bejdsrum gælder en grænseværdi på Lden 38 dB. Grænseværdierne gælder for 
møblerede rum med lukkede døre og vinduer. 
 
Lokalplanområdet er beliggende i den centrale del af karréen afgrænset af Mejl-
gade, Nørreport, Studsgade og Graven og skønnes derfor ikke belastet af trafik- 
og jernbanestøj, da randbebyggelsen vil virke lyddæmpende i forhold til omliggen-
de veje. 
 
Virksomhedsstøj 
 
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens § 10 ikke påføre 
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i 
henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 
 
Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalområdet som i forhold til nabo-
områder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse.  
 
Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema og angi-
ver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel 
inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet.  
 
Område Hverdage: 

Kl. 07-18. 
Lørdage: 
Kl. 07-14. 

Hverdage: 
Kl. 18-22. 
Søn- og 
helligdage: 
Kl. 07-22. 
Lørdage: 
Kl. 14-22. 

Alle dage: 
Kl. 22-07. 

Maksimalværdier 
om natten: 
Kl. 22-07. 
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Lokalplanområdet 55 45 40 55 
Cityområde omkring 
lokalplanområdet 55 45 40 55 

Blandet bolig- og 
erhvervsområde 55 45 40 55 

Etageboligområder 50 45 40 55 
Offentlige områder 50 45 40 55 

 
Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt 
uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er 
gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum 
inden for de angivne døgnperioder. Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere 
grænseværdier for virksomhedsstøj end de vejledende grænseværdier, ligesom 
der kan tillades afvigelser fra den tidsmæssige definition af dag-, aften- og natpe-
rioden. De nærmere regler og definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.  
 
Området indeholder ved planens udarbejdelse ikke forurenende/genegivende er-
hvervsvirksomhed, hvorfor der ikke vurderes at være virksomhedsstøj eller lugt- 
og emissionsgener i området.  De nærmeste områder udlagt/planlagt til etageboli-
ger og offentlige områder er beliggende nord for Nørreport i en afstand af ca. 175 
meter og grænseværdierne vurderes derfor at kunne overholdes.  
 
Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer, foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form 
af en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vur-
deres i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bi-
lag 3 og 4 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt pla-
nen vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I 
afgørelsen indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 2 (bl.a. forhold vedrørende 
planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan 
blive berørt). 
 
I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet af-
gørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet pla-
nen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre æn-
dringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. 
lovens § 3, stk. 1, nr. 3.  
 
Begrundelse for, at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
For Lokalplan nr. 973 er de væsentlige påvirkninger vurderet ud fra kriterierne i bi-
lag 2, og de vurderede påvirkninger berører emnerne: natur og naturbeskyttelse, 
overfladevand, grundvand, landbrug, virksomheder, jord, trafik, klimatiske forhold, 
kulturarv, arkitektoniske forhold, ressourcer og affald, befolkning og sundhed, so-
cioøkonomi / materielle goder og sikkerhed. 
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Påvirkningerne er vurderet til at være ikke væsentlige. Der er redegjort for håndte-
ring af jord i lokalplanen. Området er beliggende i et kulturmiljø, men lokalplanen 
er tilpasset den særlige beliggenhed og de omgivende bebyggelser.  
 
Trafikken være begrænset, da der primært vil være tale om boligarbejdsstedstrafik 
(de ture, folk foretager mellem bolig og arbejde) og ikke korttidsparkering med stor 
udskiftning i dagens løb. Der vil således ikke være tale om nogen større belastning 
af de tilstødende veje. 
 
Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens tilblivelse er der adgang til en række af Midttrafiks ruter i Nørre-
gade og Nørreport i kort afstand, ligesom der er adgang til Grenåbanens stands-
ningssted ved Skolebakken.  
 
Området vil på sigt desuden blive betjent af den planlagte letbane ved Skolebak-
ken og Nørreport.  
 
Skoleforhold 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Samsøgades Skoledistrikt. 
 
Der gøres opmærksom på, at Børn og Unges planlægning for bydelen kan medfø-
re ændringer i de enkelte skolers oplande. 
 
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institu-
tioner:  
 
• Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 
 Knudriisgade 7 
 Knudriisgade 7B 
 Nørre Boulevard 1A 
 Østboulevarden 9 
 Sølystgade 30 
 Falstersgade 35 
 Graven 19  
 Mindegade 8 
 Ny Munkegade 13C 
 Langelandsgade 62 
 Falstersgade 17 

 
• Dagtilbud med afdelinger på følgende adresse: 
 Dagplejeafdeling – Østboulevarden 9-11 

 
• Selvejende dagtilbud på følgende adresser: 
 Hjarnøgade 9 
 Thunøgade 22 
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 Klostergade 37 
 
• Skoler: 
 Samsøgades Skole 

 
• Private skoler: 
 Elise Smiths Skole – Ny Munkegade 13 
 Laursens Realskole – Hjelmensgade 12 

 
• SFO med afdelinger på følgende adresser: 
 Ny Munkegade 13 (skolen) 
 Thunøgade 11 

 
• Fritidstilbud med afdelinger på følgende adresse: 
 Nørre Allé 30B 

 
• Pædagogisk ledede legepladser: 
 Hjortensgade 23 
 Thunøgade 2A. 

 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Teknisk forsyning 
Elforsyning sker fra: ……………………………… NRGi amba 
  Dusarger 22 
  8200 Aarhus N 
 
Der forventes etableret ny fællesstikledning via stiforbindelsen fra Studsgade. 
NRGI Net ønsker mulighed for placering af kabelskab(e) i området. Behov for pla-
cering af transformerstation vil afhænge af effektbehovet til bygningerne. 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende regler. 
 
Vand og kloakforsyning sker ved: ………………….. Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V 
 

I henhold til gældende be-
talingsvedtægt for Aarhus 

  Kommune. 
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Regnvand skal føres til:  …………………………… Eksisterende regnvandsled-

ninger. 
 
Spildevand skal føres til: …………………………… Eksisterende spildevands- 
  ledning. 
 
Affaldshåndteringen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med gældende re-
gulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald i Aarhus Kommune. Der 
skal således etableres mulighed for indsamling af dagrenovation. Endvidere bør 
der etableres indsamling af papir, glas, storskrald, pap og eventuelt farligt affald. 
 
Aarhus Kommune etablerer ikke affaldsordninger for virksomheder. Virksomhe-
derne skal selv, jf. regulativet for erhvervsaffald, etablere disse ordninger. 
 
Byggeri 
 
Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Aarhus Kommune, Center for 
Miljø og Energi, Byggeri, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, byggesag@mtm.aarhus.dk. 
Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Ener-
gi, tlf. 89 40 22 13, mail: miljoeogenergi@aarhus.dk. 
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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. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
Planlægning, § 47. 
 
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. 54 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune 
 
Kommuneplantillægget omhandler et område, der ligger i rammeområde 010208 
CY. Området er i kommuneplan 2013 både udpeget som en del af det værdifulde 
kulturmiljø Middelalderkerne og selvstændigt som et område (Jydsk møbelfabrik 
mv.), der potentielt kan udgøre et kulturmiljø under temaet Industrisamfundets 
landskab.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 973, er der i overensstemmelse 
med kommuneplanens retningslinjer for potentielle kulturmiljøområder foretaget en 
kortlægning af værdierne med henblik på at vurdere det potentielle områdes status 
som kulturmiljø.  
 
På baggrund af denne kortlægning, er området vurderet til at kunne bære en 
egentlig udpegning som kulturmiljø, samtidig med at den endelige afgrænsning er 
fastlagt. 
 
Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillægget er således at ændre om-
rådets status fra potentielt kulturmiljø til et egentligt industrikulturmiljø inden for 
temaet Industrisamfundets landskab. Det vil fremover være kommuneplanens ret-
ningslinjer for værdifulde kulturmiljøer, som skal inddrages i forbindelse med ud-
vikling af området.   
 
Kortlægningen af området, kulturmiljøets hovedtræk, bærende værdier og sårbar-
heder er udarbejdet som et bilag til Kulturhistorisk Redegørelse, Kommuneplanen 
2013, hvor kommuneplanens øvrige værdifulde kulturmiljøer er kortlagt og beskre-
vet. 
 

 
Udsnit af Kommuneplan 2013, Hovedstruktur 
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Lokalsamfund: 01 Midtbyen

Kulturmiljøtype: 
By – Industri og erhvervsområder

Tid: Opført fra ca. 1888

INDUSTRISAMFUNDETS LANDSKAB

KULTURMILJØETS HOVEDTRÆK
Området fortæller historien om et multifunk-
tionelt industrikompleks, hvor industrierne er 
etab-leret over tid i den eksisterende bygnings-
struktur, for derefter at blive udfaset eller flytte 
væk fra den tætte bymidte. Området bærer 
præg af tidlig industrihistorie, hvor organise-
ringen minder om gårdstrukturen med et eller 
flere gårdrum og følger i hovedtræk det almin-
delige bebyggelsesmønster i byerne.

Mejlgade er en af de ældste indfaldsveje i Aar-
hus og blev i 1800tallet opgraderet som vigtig 
handelsgade. Flere industrivirksomheder og 
værksteder blev etableret. Området omkring 

nr. 35 og 39 har været igennem en omskiftelig 
historie med etablering af forskellige virksom-
heder, flere brande, genopførelse af bygninger 
og endelig ophør af produktion. Jydsk Møbel-
fabrik har haft produktion på stedet og var i 
1920erne en stor virksomhed. En anden stor 
virksomhed, papir en gros forretningen C.C. 
Winthers Eftf. flyttede i 1968 fra Mejlgade nr. 
39 til mere moderne forhold i Brabrand. Områ-
det er sammenhængende med Studsgade nr. 
16 – 22, der tidligere har huset Fællesbageriet, 
som blev etableret i 1888 med inspiration i An-
delsbevægelsen. Bageriet flyttede i 1965 til en 
ny brødfabrik, ligeledes i Brabrand. 

JYDSK MØBELFABRIK MV

1.
Kig mod Studsgade, garageanlæg og bygninger tilhørende Fællesbageriet



Baggårdene er gradvist bebyggede fra mid-
ten af 1800-tallet. Det fragmenterede, men 
indu-strielle bygningspræg, baggårdene har 
i dag, fortæller områdets udvikling – og afvik-
ling - som multifunktionelt industrikompleks. 
Den mest dominerende bygning er en gulstens 
etagebygning (”Industrigården” - genopbygget 
efter brand i 1957) midt i området, men særligt 
sam-menhængen med de øvrige bygninger, 
der viser bindingsværk, pakhus fra 1800tallet 
og etagebygninger fra starten af 1900tallet, 
små sidebygninger og et garagekompleks fra 
1930erne, opført i forbindelse med Fællesba-
geriet, har stor betydning for opfattelsen af om-
rådets særprægede og lidt rå karakter. Trods 
udvikling over lang tid, er den oprindelige gård-
struktur tydelig.

Egentlig produktionsvirksomhed ophørte i star-
ten af 1980erne. I dag rummer bygningerne 
blandede funktioner som spisesteder og krea-
tive institutioner. Området er omfattet af lokal-
plan 849 og figurerer som et område, der kræ-
ver en særskilt planlægning, hvor den præcise 
anvendelse skal fastlægges gennem en detail-
lokalplan.

BÆRENDE ELEMENTER
Industribygninger og belægningstyper fra for-
skellige perioder, der viser en udvikling over tid. 
Den karakteristiske gårdstruktur med små rum 
med mulighed for gennemgang.

SÅRBARHED
Der skal være opmærksomhed på, at der i æn-
dring af funktion ikke foretages bygningsæn-
dringer eller opføres nybyggeri, hvor baggårde-
nes industrielle og rå udtryk mistes. Området 
kan med fordel ændres til blandede bymæssi-
ge funktioner, der netop kan understøtte områ-
dets omskiftelige fortælling og multifunktionelle 
karakter. 

•  Sårbart overfor ændringer, der slører  
 den oprindelige arkitektur og det indu- 
 strielle udtryk.

BEMÆRKNINGER
Udpegningen omfatter Mejlgade nr. 35 – 39 og 
Studsgade nr. 16 – 22. 

2.

LITTERATURLISTE
• Aarhus registranter 1984.
• Aarhus byens historie bind 1 – 4.
• Bygningskultur 2015 – ”Industriens bygningsarv”.
• http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/
• ”Industriminder i det gamle Århus” / Århus Byhistori-

ske Fond – Dansk Center for Byhistorie 2010.
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